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t, Oh, statisitika .

Olvasom lapiarsunkbart a hazai
szamit£stechntfca miiyensegerol
szoio teziseket, azutan ofvasom
a nem sokkal kesobb* maaik
si^mban az arra reagilld cikkat.
Egyikben is ugyanazokat a
szAmarfatokat algmzi a szerzo

1

meg a masikban is, S irne, mini
kia naiva el kail csodalkoznom.
hofly ma- a szamiiogcpek
koraban mi. emberek mennv ire

vagyunk kep-eaek humanizalni
a szamokat Mart ugya a szegeny
g epnok egy egyes az egyes, s nulla
meg nulla, o nail6 jelentassel
ugyan nem blr onmagaban egyik
sem, de megfeleld ritmusban
egymas ut£n pakolva o*ket. akar-
milyan bonyoJult muveEetsor
alvegzes&re is alkal mass a tenetjuk
a gepet. S n&M az egyes mmdig
egyes. a nulla mindig nulla
ma rod. Da mi? Mi umberfik
mSsk&nl vagyunk ezzal. Meglrja
pelciiiul Tbmpe Zoltan teziseiben.
hogy minddaaze 7-8 millio dollart
kepv i aef a m agya r szoftverexp0 rt

.

a az i>fzony kevesehb a hazai
libatollaxportnal is. Azt ugyan
ebb61 ualoban nam tudjuk meg.
hogy sok ez vagy keves, hiszan
e)61ordulhatns az is, hogy
mondfuk a Ubatollexportrtil kiderul. hogy a vezeto magyar
exponterm^kek kdza tartczik. Persze az nem derul kt, Igy hat
elhisszuk a szerzdnek. hogy ez az o&sievetes ketltfan degra-
dalo a magyar azoftverexporira nezveri, fgy azutan csodal-
kozva bdlogatunk a t^zisekre. s azt mondjuk. hat igen* mar
magint egy legendaval kavesebb... Del De jon azutan a maaik
5zer2o, s nem is titkoltan kbzli ualtink. hogy moat ugyanezeket
a szamokat mas megvil&gita'aba helyezi. S let r] a, hogy az az
bsszeg nem is olyan kicsi, ha belegondolunk, hogy p,az alig
fit eve induk szoftvarexportunk evi novekedese egy addig
szamunkra ismeretlan (fejlett tokes) piacon 30-40 azazalek.
da maris 7^8 mi Mid dplMrt termel ki evente" Erdekes - mondja
az ember -

9 mintha naki is igaza Jenne, De hogy van az, hogy
ennyrfela igazsag leteztk? Oqy van azka>em, mondhatja erre-
aki nemcaak a szamEi&$ieohnik§hoz. nemcaak a matematika-
hoz art, hanem a statisztika'hoz is, ho§y a szamok. kulonosen

pedig a statisztlkai adatoknak
htvoti szamok nagyon human!-
zalhatok. Magyarazhatdk errol

is, meg arr6l iSh No, kedves
olvaso minder-re csak azart

^rdames fdlfigyelnK mart ebboF
kidariilhet immar ^okadszor ea

kezzalloghatdan, hogyha
stati&ztikat adatokat olvas
valahol, valamalyik lapbari,

s hozza megjagyzist, komman-
tart fQz ujsagir6 vagy szakember,
a legagyazar(ibb r ha nem veszi
luls^goaan komolyan. Vagy ha

megi^, hit ludju. hogy
mlndannak am it most e)hitt r

az ellenkazdje fs igaz lahet.
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A miaodik lonanet haztaji. Egy
lapazAmrbt szdl, de nem

akirmilyen szamrol:
EfhSszutt 9 SZUPER BfT-LETi
Kepzaljek el. hogy tobb mint

egyevi , .tiprod aa" utan eljutott
a dolog odaig, hogy most,
amikor e sorokat lerrom -

marcius 31 -en - azt rem^lhetem.
hogy mire Gnrik olvasaAk ezt
az irom^nyt - talin m6r meg

is vehattak az ujsagosnal \ Hat
nam fantasztikus? Kapzel^k

al. hogy milyen szupar fehei ez
a sziipar a maga 116 oldalnyi terjedelmavaL a valiatdk
vaNatojavai. a programok, dtletek garmadajdvaM Szuper a
otmlap, szupar fotdanyag, s szuper benna mag a szuper is,

Ja. hogy Onoket meg egy bkonyos szdm erdekalne? Hat nem
olcsd. Tatszenek tudnl a tobb mint 100 fot6, mag a szinea
boritd^ meg a 14 hdnapnyi munka - mindaz 65 forint, Azert
nagyon bfzunk benna, hogy nam magunknak csinirtuk. s hogy
megbocaatjak nokimk azt is, hogy a henna Sevo szupar oikkek
elsSsorban a BIT-LET elad 12 az^mabdl vannak. £rdek!5d5k-
nek mSr most megrgdrjuk, hogy elkeszftjjuk a masodik Szupert
Is, De m egig et juk azt is, hogy foloslegeaan nam izgatjuk majd
a kadaiyeket, tahSt legkdzelebb ekkor adunk hfraddst rdla,
ha meg tudjuk mondani azt is. hogy mikorra kdszul arl S ugy
gondoljuk, ha'azt az fg^retunkat sikeruJ betartani. az lasz dm
a nagy sz&m

!

Angymlosi L&sit6

I

BELULROL

^ Hiroidal - amelynek uj rovataban megtekinthetik a szuper Szuper cfmoldafat

© Primo-rajz - aki nem tudja, hogy mi az a fraktal, most megtudhatja - s elcsodalkozhat a Pnmo-rajzok nagyszerusegen

© C 16 oldal -amelyben Hasznos aprosagokat kozol egyik szerzSnk, mfg a masik elmondja, hogy mitol fesz olykor makos a kepernyo

!

© Lopas-e a szoftvertopa's ? - teszi fcl a k£rd£st hozz^sz6Jasaban egyik olvasdnk. S a tema foiytat6dik!

© Va/fat6 hozza*sz6l£s - C 1 6 hivok, vagy C 1 6 hfvtelenek gyakran osszecsapnak mostanaban. Itt egy level, amelynek irdja nines a

padion a C 1 6-ost6l

© ProgramajAnfat - HT 1080Z k£tbetus utasitasnevek - egyerdekes gepi kodu program - mert ugy gondoljuk a HT azert meg £U
(Meddig?)

© Konyvmo/y - itt van legujabb rovatunk - amelyben konyvekrfil igyekszunk taj^koztatni Onoket

Posta - amelyben egy olvaso kozfi velunk s az olvas6kkaI, hogy hogy lehet C 64-gyel C 16 listat pnntelni

© Program cserebere

(J) Nyer6-e a gSpnyerS? - megk^rdeztuk az olvas6kat, hogy miert lett csod egyik-masik palyazatunk Torzsolvas6nk vaJaszolt

© C 16-nyero - vasari - mar nem a szinvonala, hanem a paiy^zat maga, hiszen a BNV-n fejez6dik be.



A Deltakrorn-01 clnevezesu keszulek a do-

hanylevelekre bocsajtott es onnan vissza-

verodo feny kulonbozo tartomanyaira erze-

keny A visszavert feny digitalis kodda alakul,

majd ez kerut a mikroprocesszorba, amely a

sGHtett fever? fis lev^lvSlogatdt vez&H.

A Debrecen* Ruhagy&rbart gzdmft6g£p uzem-
be helyez6sevel korszerusitettek a gyartas-

elok6szit6st. A CAMSCO 5000 tipusu szami-

t6gep egyszerre mintegy ketezer ruhamodell

negyvenezer adatat k6pes tarolni, 6s ha kell

n6hany perc alatt a szakeimberek rendelkez6-

s6re bocs£jtani. A rendszer olyan nagymeretu
rajzol6berendez6st is magaban foglal, ame-
lyen percek alatt elk6szulhetnek a modellek

m^retar^nyos sablonjai is.

A japan Hitachi ceg 16 Mbites bubor6kta-

rolot fejfesztett ki. A tarolo elemi mem6na-
cella merete mindossze 3x3,5 mikronos.

Ez a rn6ret mintegy haromszor kisebb a ko-

r^bbiakn^l 6s igy az eszkoz surusege harom-
szoros lett. A rendkivuli surus6get uj tech-

noldgiaval, ion - inplantaci6val| kialakftott bel-

sS ciramutak segitsegevel ert6k el. Uj toko-

z3si mddszert is bevezettek, ami tovabbi ha-

romszoros surusegnovekedest eredmenye-
zett.

A nyugatnemet lott6tarsasag meglepo ter-

ven gondolkodik, vagyis azon, hogy megval6-

sftja a szem6Iyt szSmft6g6pek ig6nybevete-

I6vel val6 lottbzast. Az efkepzel^s szerint a

lottdzd saj£t szemelyi szamft6g6p6n keresz-

tul juttatna el tippjeit a tar$as3g kozponti

sztimitdgepebe. A tarsasSg g6pe vonna le a

szelv6ny befizetesi 6sszeg6t a lottozd folyd-

szamlajar^l. A huzas eredmeny6t a szemelyi

sz£mlt6g6p Jrna ki, a kozponti g6p pedig a

nyei&rri6AVt jutratni el a nyigrttfs folyi'jsz^rjj

Iaja>a.

t

Stektfvszamftogep" kezdte meg mukode-
s6t a Los Angeles-i rendors6gen. A gep fel-

adata, hogy az ismeretlen bundz6 h^traha-

gyott ujlenyomatat osszehasonlftsa a benne
tSrolt tobb szSzezer ujjlenyomattal, 6s kiv£-

lassza a keresetthez legkozelebb allot, 6s meg-
adja az ahhoz tartozd szemelyi adatokat.

A gep olyan gyorsan dolgozik, hogy amit

n6h3ny perc alatt v6gez, azT egy hozzadrtfi

szakSrto" szem6ly tobb 6vtizeden £t se igen

lenne k6pes. Az ily modon folytatott sz^mit6-

g6pes vizsgalattai rovid id6 alatt tobb, r6gen

keresett gyilkosnak sikerult nyoma>a buk-

kanni.

Kulonleges mikroszcimitogepet 6pitettek be

a BMW gya> nehany gepkocsitipusaba.

A Siemens ceg mernokei aJtal konstruaMt

berendezes a gepkocsivezeto gombnyomS-
s6ra' sokfele fontos, aktualis inform^ci6val

szolgaf. Jelzi a kuls6 h6m6rsekletet, automa-
tikusan jelzi a jegesed6si vesz6lyt, kijelzi az

elore beprogramozott celallornast6l vald pil-

lanatnyi km vagy 6ra tavolsagot, onmuko-
doen figyelmeztet az esetleges sebess6g-

tullepesre. Kozli az uzemanyag-mennyis^get
6s azt, hogy m6g hany km tavolsSgig ele-

gend6. A keszulek k6dsz£mkombin£ci6s
riasztdt is tartalmaz, fgy ha a tolvaj haromszor

pr6balkozik a k6dsz£m benyom^saval, akkor

megszdlal a riaszt6kurt.

Dohanylevelek valogat3s3t automatikusan

v6gz6, mikroprocesszoros v^logatdgepet fej-

lesztettek ki a Bolg^r N^pkozt&rsas^gban.
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N^lunk m6g az ujdonsagok kozott tartjuk sza-

mon a szemelyi sz^mftdgepeket, s van ahol

m^r muzeumi r^gis6gk6nt is megSllj^k a he-

lyuket. A CW Communications, a Computer
Land cegek 6s a Boston; Sz^m(t6g6p Mu-
zeum felhfvcist tett kozze a lapokban, mely-

ben kerik, hogy akik r6gi, az els<5 p6ld£nyok

koze tartoz6 mikroszamft6geppel, sz^mit6-

g6pes jfit6kkal, azok prototipusaival. szoftver-

lefrasaival, stb. rendeJkeznek, kuldj6k azokat

be a bostoni muzeumba. A bekuJd6k kozott

6rt6kes jutalmakat utaz^sokat sorsolnak ki.

Combo n6ven elektrontkus ..postafidkot"

tejlesztett ki az angol Commodore c6g.

A postafi6kba a Commodore szamfttfgeppel

rendelkezo el6fizetdk modemek 6s teiefon-

vonalon keresztul vihetnek be inform^ciokat.

illetve vehetnek ki onnan. A bevitt uzenetek,

.Jevelek" megfelelo" cfmz6st kapnak es azo-

kat csak a cimzett hivhatja le a sajat Commo-
dore rendszer6vel egy kepernyore vagy

nyomtatdra.

A japan NEC c6g egy olyan szupergyors le-

zerkapcsol6t fejlesztett ki, amely k6pes m^-

sodpercenkent 1 millio bitet atvinni. A kap-

csol6 eml6kezetfunkci6val is rendelkezik:

bizcnyos lezerimpulzusok bekapcsolj^k, ma-

sok pedig ki. Az optical memory switchnek

nevezett l6zerkapcsol6 \6l haszna'ihatb iesz a

tervezett f6nyszamft6g6pekben. A japan ceg

azonban ma> most fel kivSnja hasznalni azo-

kat fenykcibelhalozatoJf; 6p«teseben

Optical neven kdzos vallalatot kfvan letre-

hozni a holland Philips 6s az amerikai Du
Pont c6g. A mintegy 1 50 miliio" dollaros afap-

tfikevel indul6 vaUalat f6 term6ke a kompakt-

lemezek mijk6d6s6hez hasonltf elven hasznal-

hat6, sz^mft6g6pes adatok tSrolasSra alkal-

mas, optikai adatt£ro!6 Iesz. E termekb^l az

Optica! ceg 6t 6ven [belul kozel egymilliard

dollaros forgalmat tervez.

Uj, a gazdasagi vezet6k strategiai dontesei-

nek megalapozasaban fontos, Angli^ban ki-

dolgozott mbdszer bevezeteset tervezik a

Szamit^stechnika-Alkalmazasi Vallalatnal

(SZAMALK). Az ugynevezett dont6si kon-

ferenciakozpont l6trehozasaval a SZAMALK
celja. hogy alkot6 muhelyt biztosftson a hazai

vallalati fels6 vezetok r6szere strategiai ter-

vezest feladataik megalapozottabba tetel6-
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ben. Az angliai ICL ceg, a SZAMALK es az

OMFB Rendszerele zesi Iroda kozos vallal-

kozasaban az angol ceg rendezne" be a koz-

pontot mikroszamitbgepeken alapulb kor-

szeru technikai eszkbzokkel es szallftana" a

London i ^ozgaztfasSgi EgyeTemmel kozcsen

klfejiesitett szsmftrjgepes szoftvert. At OMFB
Rendsjarelemzesi Iroda adna az <lyen konts-

fanciak rendeaesevel kapcsotetos tiidomfl-

nyG5 e:eom^nvcit tapasz^fl l.^itsii. A SZA-

MALK a konferenciakozpont varhatoan ez

evi lelrshozatata utfin a ddntesi konfcrenciak

szakmai al6k£szft£seben £s eredmsnveinek

hasznositasaban k£szs£gge[ ill a vallalatok.

inl£zTn£nyek rflndalk^^s^re.

Angol iskolak szamara keszitett az Atorn-

energia Hivatal es a Chelsea College atom-

reaktor-szimulal6 szemeiyi szcimftogepes proq-

ramot. A program segfts6g£vel a diakok sze-

meiyi sz^mft6gepen vezerelhetik a szimulalt

reaktor kazanteret, gazturbinait, reaktormag-

jat stb.

A? SZKF Kuzponti Bizottsaga e* a y^^viHiuuiu

Minisrtettanacsfi Qlyan hotarozatot fogadou

ef, nvlynek ertelmeben az orszSg valamennyi

kozeptskolajaban bevezetik „Az informatika

es a zamitastechmka alapjai" cimu tantar-

gyat es megkczdik mas tantargyak szamito-

g^pes oktatasat is Andrej Jersov akademikus

velemenye szennt a szamitdgepes muveltseg

alapjairrak biztosftSsihoz tobb mint egy
mi I lib mikm5Zcmiit#g£pre van sjcuksBg*

A szovjet kbzepiskol^kban es szakmunkas-

kepzo mtezetekben 2000-ki mintegy hetven-

ezer szamitastechnikai kahipet fog mukodni.

Sjarrittgeues munkaidG-nyilva nturtast ve

fettek ba a Rearal Rrromvegyszergyaiban. $

fgry a muszaki es ad^lnisztfaifv ddgozriknak

kotetlenebbS tehettek a munkaidflt. A fitih

kspaban elhelyezett elekuomkus blokkolti-

arak fagadjak a munkatarsakat, akJket azok

kMszamas igazofvanyuk alapjan azonosfta-

nak, mgzltik GrkeiesukeU tavozasukaL majd

mindezt kdzlik a kozpontt $2am[idgeppel.

A kozpanti gap a gyar hatszaz dolgozojanak

munkaidfladatait taralja a beVszamfejtesig.

[lekwuunikus.szamitogepes uEvamotasi rend-

szert kivan bavezetni a hongkongi kgrmany.

A t£rv celja, bo§v ezuton is csokksnts^k a"

varos fcozlekedeei tulterheJe&^t, A tfciv«tstt

rcndszer folyamatosan e(tentfizi majd 0 toei-

varos batarat csticsidtiben atlap.fi gepkoC5>-

kat. Mindez ggy rnanne vagbe, hogy a for-

galmi engedellyel rendelWro gapkocsikba

koteleiden egv kis cfektronikus ^gyseget

epitenek be, amely a gepkocsi 6s tulajdonosa

adatainak kbdj^t tartalmazza. Az utak alatt

elhelyezett elektronikus eVzekelok a felet-

tuk athalad6 gepkocsik k6djat erzekelik es

tovabbitjak egy szamit6g6pbe. A gep pedig

havonta osszesfti a tulajdonos utvam szam-

laiat

A Hewlett-Packardamenkai ceg a kozelmult-

ban beiele-nT^na Vectia lipu5u IBM PC AT
kompa{»bi"i5 szefnatyl szarHl6g6p#t. A Iri

bites, Intel 80286 tipusO mikroprocesszorra

epul6 modulus tervezesu szemeiyi szamit6-

gep mintegy harminc szazalekka! kisebb es

szinten harminc szazalekkal gyorsabb az

IBM PC AT-nel. Az uj HP gephez szamos

korszeul pnrifeua trsatlakortathaldj. fskete/fe-

hfr szin^s kdpernyfik. vg&r. grafika> table.

vonalk6doIvas6. stb. A Vectran ugyanazok

a p'ogramofc futtmhstiSk. «iint a? I8M PC
AT-n. A Vectra ara 3190 dollar K RAM-
fnai eyy duO K-S 5 t/4 rRC^Ms rfi^?KfW^

hajt6val

A KISZ KB Kbzepiskolai 6s Szakmunkasta-

nulo Tanacsa fontos feladatanak tekinti az

iskolai szamitastechnikai program megvalbsi-

t^<;^n^k, a szamitastechnikai kultura elterjesz-

tesenek segiteset. Ezert koze^.'oku oktatasi

intezmenyek szamitastechnikai diakkorei sza-

mara is meghirdettuk a MICR 'KLUB MOZ-
GALMAT.
A klubok munkajat technikai felteteleik javl-

tas^val - ^:ert?tnank tamogasni. w\ \e-

szukre mtkroszamftdg^Deket. jlletvs kieoiS^
tG berendez^fitfkei adunk basznalatba mindan

tanflvben szeptember l-tfiljunlus 10-ig.

E tamogatas palyazat utjan riyorhetO el, me-

lyet minden evben majus 10-ig kcll bekul-

<ia'ni a kovetkez^ ctmre;

KfSZ KB KSZTT Budapest, Pi. TL 1388.

A palyazatok tartasmazzak a kovaikezdkoi.

a klubot mukodteW ^zerv, iskofa nevaL

- a klubfoglalkozasok, ill. a nyitvatartas he-

lyet idejet.

- a klubvezet6(k) nevet (

- a klub celkituz^seit, esetleg programjat
- a kiubtagsag ill. a klub l^togatasSnak fel-

teteleit,

- a rendelkezesre alio gepek szamat, es hogy

milyen gepet szeretnenek kapni. ill. milyen

kieg^szltfl berendezesek segitenek legjob-

ban a klub munk^j^t.

KISZ KB Kbzepiskolai es Szakmunkastanul6

Tan Acs

a

Az amenkat Compaq Computer Corporation

rrtar (orgalmazza Doskpro 2S6 tSpu^u s^a-

n^ly) szamfirjg^pet. Az uj mikfog^p srfmos
jellFjrr^fljBben )obb ert^ket muiat i nagy vilarj-

cag, az IBM PC AT gepenef. A n^pszeru

PC programok mintegy 30% -ka I gyorfiabhan

iut^thatak rajia, mmt az BM PC AT-n Ml

9

a PC AT memdriaja maximum 3 Mbyte-os,

addigffmonnekfl.2 Mbyta-os. A csatlako^tat-

fmiiS tifittertar esetaben is j**lentfis a Dessipro

286 elonye, mivel a PC AT 40 Mbyte-javal

szamben 70 Mbyte a tafol0kapacita>. A Com-
paq a?. IBM-hev hssonltfan szmten 360

Kbyte-cs. ilEetvo \J1 Mbytc-os disrkfnpg-

haitdkal£plt be a g^pba. Mindezek melfetr .a

Deskpici I
j'Fio egv 'kigylelbontasij aHabetikus

(^s arafikus uzemmrJdban agyatant has^naf-

hato kepernyovel rendelkezik



Az ut6bbi idoben tobb helyen olvashat-
tunk fraktdlokrdl, illetve ezeknek egy
specialis eseterol, a Mandelbrot hal-
mazrdl (I. Tudomdny 1985/2, £let es
Tudom^ny 1985/47). Mindket lap szep
szfnes felveteleket kdzol e halmaz sza-
mitogepen eloallitott kepeirol.

A Mandelbrot halmaz egy rendkivul
bonyolult hatarvonalu stkbeli alakzat.
A halmazhoz tartoz6 pontokat a z+^-z
+z+c (z es c komplex szdmok) iteraci6s
keplet alapjan hatarozhatjuk meg. Ha
(az elviJeg vegtelen szamu) iteracids
lepes soran Abs(z)<2, akkor a c szSm
eleme a halmaznak.

A Mandelbrot halmaz varazsa, hogy
szinte barmelyik reszletet kinagyttva
fantasztikus formagazdagsdgr6l tanus-
kod6 Sbrakat kapunk, ugyanakkor a ke-
pet letrehoz6 algoritmus igen egyszeru.
Az NSZK-beli 64'-er cfmu lap (1985.no-
vember) Commodore C 64 gepre kozolt
Mandelbrot programot. Az assembler
betetekkel ellitott BASIC program fu-
tasi ideje esetenkent eleri a 8 6r£t is.

Az itt kozolt program a Tudomdnyban
tal&lhato fekete-feher keppel szemben
csaknem visszaadja azt a valtozatossi-
got, amit a szmes kepeken Idthatunk. A
halmaz egy pontjanak generalasa az
alabbi algoritmus szerint tortenik:

a=x

b=x

n = iteracidk szama
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Cikius: Ha a*a + b*b^4 f akkor Kilepes

c=a+a-b+b+x
b = 2*a*b+y
a=c

n = n-1

ha n=~0, akkor ugras a Ciklusra

KifSpAsAz (x,y) pont fekete, ha n

paros

fehe>, ha n paratlan

A fentiekbdl lathato, hogy az „erdekes"
tartomany -2^x<2 es -2<y<2. A cik-

lust le kell jdtszani a k6perny6re rajzo-

landd minden pontra. Mivel a kepernyo
kb. 49 000 pontbdl all, ez mar 10-es
szaml&loertgk mellett is csaknem fel-

millio ciklust jelenthet. Az alacsony
szamlaloertek tul sok fekete pontot ad,

mig a tul magas ertek kivdrhatatlan idot
eredmenyez. Ennek illusztraJ6sa>a te-

kintsifk meg az 5. es 6. dbr&t. Mindket-
tdn azonos reszletet Idtunk, de az 5.

abra 6 perc alatt keszult 50 iteracioval,

mfg a 6. Sbra 90 perc alatt 255 literdcio-

val.

Ha a fenti algoritmust BASIC-ben frjuk

meg, akkor a futasi idd a legegyszerGbb
esetekben is 3-4 dra. R^adasul a kazet-
tara mentett k6p tesztelese-betoltese
sordn a k6p elromlik, mert a PRIMO
a file-nevetes aszamlalbkat kilrja a kGp-
ernydre, es ezzel elrontja a kepet. Eze-
ket a problemakat csak assembler be-

tettel lehet athidalni. Az alabbi BASIC
program atlrja a tarmeretet, majd egy
assembler betetet helyez a tarba. Ez a
megoldds konnyen masolhatdva teszi

a programot. A szukseges k^pgeneralasi
idd 4 perc es ket bra kozott mozog a na-
gyftdstdl es a kept6 1 fuggoen.

Nagyon fontos, hogy a program belrasa
sordn a POKE utasltdsokban ne hib£z-

zunk szSmot, mert a program tonkre-
teheti sajit magat. Ezert a begepelt
programot celszeru osszeolvasni 6s el-

indftas elott kimenteni kazettara.

A program r&szei:

10- 30 inicializ£las

40-360 general6 assembler program

370-400 toltest es ellenorzest vegzo
assembler program

410-440 f6 menu es parancskiertekeles

450-490 als6 szintG menu kiirSs

500 toltes

510-650 generates

660-710 also szintu menu kiszolgdlds

A program kezelSse:

Inditiskor a fo menube kerulunk. A funk-
ci6t nagybetu dlldsban kell befrni, 6$
utana RETURN-nel kell zarni.

V - vSge. Hatasdra a program leaJI.

Mivel a program a gepben sok mindent
dtdllft, celszerG utana egy pillanatra ki-

kapcsolni.
T-t&Ms. A korabban elkeszitett es



kazettdra mentett kepet tolti vissza a

kepernyore. A toltGs megkezdese elott

megjelenik az als6 szintu menu, amit
a kep felepitese utan hasznSlhatunk,
anelkul, hogy a kepet megrongSlncink
Barmit megnyomva torlodik a kepernyo,
6& megkezdodik a visszatdltes. A helyes
toltes v^get sipolas, a hibat pedig szi-

renahang jelzi.

G - Generates, azaz uj kep letrehozasa,

Ekkor a program bekeri a kepernyo bal

felso sarkdnak x es y koordinatajat, a

jobb felso sarok x koordinatajat es a

ciklusszamlafot. A ket x koordindta ko-

zott a kulonbseg kb. 0,005 lehet, mivel

a gyorsitas reszben a pontossag rova-
sa>a tortenik. A ciklusszSmlalo erteke
10-255 lehet. Ha valamelyik adat hibas,

a program hibajetzes utin ujra keri az

osszes adatot. Hibatlan adatok eseten
megjelenik a m£sodik szintu menu,
majd ba>mit megnyomva elindul a kep
felepitese, amit csak a RESET gombbal
tudunk megszakitani. A generalas veget
sipolas jelzi.

Az also szintu menu akkor van erveny-
ben, ha a kepernyot egy kep foglalja le.

Mivel a kepet csak az ernydmernoria
orzi, ezert arra rairni nem lehet. Emiatt
a funkcio bevetelet sipolas jelzi, de nem
Irodik vissza az ernyore. A funkciok
ut£n nem kell RETURN. A program itt

is csak a nagybetuket fogadja el. A
funkciok:

K - Kesz. Hat£sa>a a kepernyo tor-

lodik, es visszajutunk a fd meniibe.

M - Ment&s. Elotte a magnot indit-

suk el felvetel allasban. A kepernyo
tartalma a kezttara keriil „MANDEL-
KEP" neven.

P - Proba. Celja az elmentett] kep
helyessegenek ellenorzese a kazettan.

A magnot tekerjuk vissza a mentes ele-

jere, es inditsuk el a lejatsz£st. A funk-

ci6 csak kepfile ellenorzesere alkalmas.

A hibatlan proba veget fiitty, a hibat

szirenahang jelzi.

Lent nehany, a program segitsegevel

keszitett kepet talalunk. A kozolt kepek
adatai az aldbbiak:

a bra .1 k2 ,• sziimlald

1. -20 2.0 -1.5 30

2. -2.0 -1.774 -0.096 30

3. -1.5 -1.26 -0.18 40

4. -0.375 -0.125 0.75 30

5. -0.128 0.0 -0.9 50

6. -0.128 0.0 -0.9 255

Szep kepeket, jo sz6rakoz£st kivSn

Dotat/ Gyorgy, 1092 Bp., R£day u. 31/B.

10 CJLS: PRINT 'MANDELBROT HALNAZ KOBJ*T
:< > PUK L 1 65b 1 , 1 27 , lO 1 : CLEAR GO : PLM I \EL Y AZ ASM RLJ T 1 NNAK
20 r>EF I N T "A- Z : DEFSNG C , S , 7 : DIM Pi 5 J i P < 0 ) *0 : 1^0: J-0 : KpO
4 0 POtt E 25984 , 2 4 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 > 0 , 0 , 0 , 0 » 0 1 0 * 0 , 0 , 0
!50 PQl^E I'6000 1 0 1 0 f 0 » O f 0 f 0 , 0 % O » 0 f 0 1 0 1 0 f 0 f 0 , 0 » O
60 PCKEI 26016,235, 17, 130, 101, 1, 10,0,237, 176,58, 133, 101, 71,230, 128, 40
70 POKE 26032 , 20 , 237 , 3 1 , 1 3 1 , 10 1 , 1 20 , 2 30 , 1 2 7 , 7 i r J 5 1 , 237 , "33 , 23 7 , 62 ,152, 34
80 POKE EG048 ,131*101, SO ,133, 1 0 1 , 5S , i 3& , 10 1 , 7 1 , 23o, \ 28 , 40 , 20 , 237 F 91 , 1 34
b0 POKE 2 &0fe4 , 1 0 1 , J. 20 , 230 , 1 £7 , 7 1 , 1 S 1 , 237 , 3Q , 237 , 82 , 1 52 , 34 , 1 34 , 1 0 1 , 50 , 1 36
1 00 P0t ;E 2&0SO» 1 0 1 , 2 2 1 , 3&, 8 , 30 , 0 ,'6,1 92 , 1 97 , 42 , 131, 101, 58 , 1 33 » 101, 34
J 10 POKE 140, 101, SO, 142, 101,6,32., 197,213, l,O.B, 197, 34, 143, 101
120 POKE 26112,50, 145, 101,42, 134, 101, 58, I3&r 101,34, 146, 10.1,50, 148, 101,59
1 30 PQH E 26 i 2(3 , 1 30 ( 101,71, 205 # 83 , 1 02 j 1 93 , 203 , 33 , 1 7 7 , 79 , 42 , 140, 101 , 58, 142
140 POKE 26144, 101 , 237,91 , 137, 101 , 25, 2C£, 0, 34, 140, 101 , 50, 142, 101, 16, 204
1 50 P0H E 26 1 60 , 209 ,71,121, 18, 19, 1 20 , 193

,

X 6 , 1 90 , 237 , 75, 1 37 , 1 0 1 , 42, 1 34 , 1 01
1G0 PUKE 26176, 58, 136, 101 , 9,206, 0, 34, 134, 101 , 50, 136, 101 , 193, 16, 153, 33
1 70 POKE 26 1 92 , 0 , 0 , 20 1 , 197 , 42, 1 43 , 1 0 1 , SB ? 145 , 1 0 1 , 50 , 155 , 1 01 , 203 , 127 , 40
180 POKE 26208, 14, 235, 79 t 151, £37,98, 237, 82, 153,34, 143, 101 , 50, 145, 101, 254
190 POKE 26224,2,210,21, 103, 205,54, 103,34, 149, 101,50, 151, 101,42, 146, 101
200 PDH E 26240 , 58 , 1 48 , 1 0 1 , 79 r 58 , 1 55 ( 1 0 1 , 1 69 , 230 , 1 28 , 50 , 155 , 1 0 1 , 12 1 , 203 , 1 27
2 1 0 POK E 26256 ,40, 13, 235 ,151, 23 7 , 98 , 237 , 82 ,133, 34 , 146 , 10 1,50,148,101, 254
220 POKE 26272 , 2, 21 0, 21 , 103, 205 , 54 , 1 03 , 34 , 152 , 1 0 1 , SO , 1 54 , 1 01 , 235 , 79 , 42
230 POKE 26288, 149, 101 f 58, 151 , 101 , 25, 137, 254, 4, 48, 90, 237, 91 , 146, 101 ,58
240 POKE 26304 ,148,101,79, 42 , 1 43 , 1 0 1 , 58, 1 45 , 1 0 1 , 205 , 26 , 1 03 ,41,1 43, 235 , 79
250 POKE 26320,58,155,101,183,40,8, 151,237,98,237,82, 153,235,79,42, 134
260 POKE 26336 , 1 0 1 , 58, 1 36 , 1 0 1 , 25 , 1 37 , 34 , 1 46, 1 Ol , 50 , 1 48 , 1 0 1 , 23? , 9 1 , 1 52 , 1 0

1

270 POK E 26352 , 58, 154 , 101 , 79 , 42 T 1 49 , 1 0 1 , 58, 15 1 , 1 01 , 1 67 , 237 , 82 , 1 53 , 235 , 73
280 POKE 26368, 42, 140, 1 0 1 , 53 , 1 42, 101 , 25, 137, 34, 143, 101 , 50, 145, 101, 193, 5
290 POKE 2638*1 , 1 94 , 83 , 1 02 , 120 , 20 1,193,1 20 , 230 , 1 , 20 1 , 7 1 , 2 1 3 , 229 , 1 97 , 68 , 77
300 POKE 26400 , 205 ,73,103,193, 209 , 1 2 1 , 1 60 , 20 3 , 57 , 4 8 , 3 , 25 , 206, 0 , 209 r 203
3 1 0 POKE 264 1 6 , 56 , 20B , 25 , 206 r 0 , 20 1 , 68 , 77 , 229 , 245, 235 , 205 , 73 , 1 03 , 2 4 1 , 209
320 POKE 26432, 1 33, 200, 25, 206 , 0, 25 , 206, 0, 201 , 197, 2 13, 65, 1 51 * 79, 103, 1 1

1

330 FeiftE 25443 1203, 56, 40, 12, 48, 2, 25, L 37 t 2<$3 r 35, 2^3, 1 Q , 2^£> , I ? , 24 * 24i,r

34£ ill I:
'

3i 2,25, 137,203, 108, lu J, : _U, 19:.. 40, 12, 48, 2
35*:* f'tJKE 2^460,2^, 1^7, 203i 3S»2i>3, 1D # 203 • 17*^4+ 2*J«'» *I0,2, 25 f 137, 108^103
360 FClKE ^"Jl ,0,0, 0, 0, 0,O»0, *'i

t O r 0, ' J, 62, Lfi,24, 2
7.70 PWE 2fe512,&2,2^2l , I 19, 20 , 62 r 1 31 , 22 1 . I19,26 r 205. 0, 205, 117,60
J tio POKE 2£32a,7W£30i2!4Oi23<*i L?£,*40»22» %204 23^ IS, 2S* f 5, 32» 239, 205, 158
350 POK E 2tS44 , 0 , B 7 r 45 , 5 3 1 , 70 , g, 1 4 , 0, 2ii5 , 1 Q£ , 0 1 24 , 524 * SB , O, 2^ I

400 fOKE ^fcS&O, 1 10, 27, ^21 * 1 1 fe. 20, £01
4 1C1 INPUT h tQlT^S, GENC:F4L/(S VAC1V V^GE 'T/fj/Vl";!*
420 1 F It="V n THEN CL^f X^LL(0i
43<J lt="T w THEN 5r»
440 ir I*^ H B" THEN ELSE 4L0
4SCi PPfNT "A K <CtSr> TBft'Ll A KtFET 11

4^0 PPINT "A7 M t^NTESi A KEPET *A7ETTAPA MENTI m

470 PRTNT "A P l PRfjBA > A MEfiTlSST T^SZT^Ll n

4S0 PRINT "MOST B^MELVlK B£T6F£ iT^iXJL A RAJZOLAS 4*

4^0 I^INh^V^: IF I>="" THEN 4« ELSE RETUFN
500 G09UB 45(5 1 CLS* I^CAtL<^Sl2U GOTO 7<»0

51& P^IMT EFrtEkEP, KEttM &JRA
520 IP^UT H X KEZDflepT^K 4'»CRt CF AESCCP'* '3* 0 THEN 520
^30 INPUT vte^T^K ";L2i IF *Afr3*C2> 2*rjJ OR t(^<=Cf?» TWElN 530
543 INPUT "V KEZD^PTtK " * C 1 1 IF ABSUCI > 0 THEN 540
5S0 INPUT "CI^USHySSr "jrtDTi IF ',MT!T^tO> DP >MCT??3251 THEN 550
SGO 5« ^C2-CR) ^235.0+123-0
SBO IF E^t2S.G THEN 510

rr"dtii.-Ci then lp^Cf- i20,<;« Euac cnMiR***2a*0
6<3<l IF Izr-' O.t. THEN Cl^fct 123^0 ELSE CI=C7+1^13.

0

fc-^ J=^APPTR;< CP.i s FOR K = l TO 3s POKE L , F'tlEK t J i 1 1 ^ 1 + 1 * J"J* L *NEXT P
63i> J=*VARPT«=HCptFOR K«1 TO 3iPt3K£ f , FEEK < J < : 1 »I +1 1 J^J^ 1 1 NEtT K
&40 J«VARPT1!>\S>;FnP K^l TO 3, PCJKE t iWimteAJit M+UJ^J^l iM&1 K
650 BOB1^ 450t CLSi I -CALL • ::5GB«f« "/AFPTP 'IF <OU > ; BEEP BOtBOQ
6£0 I*=lNi'EV*i IF 1*^-" THEN 6fr0

ff 70 IF 1*^"!." THEN B£EF- 1^, J&: CLS? iiOTO 41

0

Ban IP J*^«
HMV THEN BEEF 145, 35 1 SAVE SGKEEN " nATil^LKEP'' I BDTCI fc£>0

B$ IT IK^'P" TM^N &60 EL^E L'EEP 145*35! I "CAU_ r.J£tW6

J

700 ir 1=0 THEN at£P a0,400 EtS€ FOft I=l TO 5t 13EE.r T0|400|90t 300 1 NEXT [

5
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Az utdbbi hSnapo:<ban 2000 db Comnadore 1 6 kariitt az altalAnos iskolakba, 6a ezzal parhuzamoaan
mintegy 3DDD ujyanilyan gapat hozott forgalomba az AflSZ. € rthetd tehat. hogy egyretobben ig6nyel-
nek C 16-ra vai3tkoz6 informaci6kat. Szamukra jelenthatnek sogitseget az alfibbiak.

A CsmTjador* IS koztudottan 1* K R AM-oial rendalkazik. Ennek falosztdsat az 1. abra szamlelteti.

Azabra bal oldilan talSlhato falosxtast akkor alkalmazza a g£p, ba a program nam hasznal nagyfelbon-
tdsu grafikat. Egyabkant a jobb oldali rajznak rnagfelel<5en kezaH a gap a mamdriat. Fontos tudm,
bogy az a falosztii marad Arvanyban egeszan addig, amfg a GRAPHrCCLR parancsot vagy RESET-et
nam adunk. Ezen az allapston egy uj program batbltese, illetv© a NEW parancs sem v£Jtoztat.

A BASIC teriilet reszlatasebb falcwztasat a 2. Sbra tartalmazza. A BASIC forditoprogram (interpreter)

az alabbi 5 cimen tartja nyilvan a tariilat felosztasat

:

002B-002C a BASIC program kezdate (1001)
002D-002E a valtozdtibla kezdata (1003)
002 F-0030 atombv£ltoz6-tdbla kezdete (1003)
0031-0032 a szabad teriilet kazdate (1003)
0033-0034 a stringterulet vage (3FF6)
Bekapcsolas ut£n a zardjelba irt art6kek talalhat6k az egyas cimeken. Valamenny i

6rtek itt as a tovab-

biakban ia haxadecimilis alakban szerepel. A rajzon Iathat6 nyilak jelzik, hogy futas kdzben hogyan,

milyen irSnyba apiilnek az egyes reszek. J6 tudni. hogy a valtoz6t&bl6k 6s a stringteriilat a futas alatt

epiilnekfel. A program bairasa vagy botdltdse utan eza teriilet m6g iires. vagy azelSzS programokbol
»zarmaz6,,szemat" van banne. Ugyanfgy az el6z5leg magadott ctmek is csak futas utfin tartalmaznak

helyes ertekeket.
A BASIC azdveget a MICROSOFT c6g m6s interpraterein6l megszokott m6don tarotja a gap. Egy-egy

BASIC sort a kovetkezd mddon helyez el a tarban

:

#* ** « + +• * ** ** *+ ** 00

mutatd sorsz6m utasi'tasok (tokenizalva) sor
v6ge

Amutat6a kiWatkazS BASIC sortarbeli cimat adja meg 2 byta-os eg6az szamkent. A sorszam azadott

sor sorszima 2 byta-os egasz azam formajaban tarolva. Az utasftasok halyett azok koztes kfidjfit

(token]6t) tarolja a gap. igy aqy tobb batGs utasitSs is csak egyetlen byte-ot foglal el a memPnaban
(A C 16tokani9it iamartetfi tfiblfizat magtalalhatd az 1985. okt6ber 25-i BIT-LET-ben, a G6rberajzol6

program lolrisfinfil.) A sor vagat egy nulla jelzi. Peldakent ndzzuk meg, hogyan tfirol egy sort a gep.

C (m 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 100A 100B
tartalom 0C 10 OA 00 99 22 43 31 36 22 00

mutatd sorszdm utaeltas sor-
v6g

Ez a 10 PRINT"C16" aornakfelel mag. A 100C 6rt6k a kovetkezd sor el ft5 byte-jara mutat, a 000A a sor-

azam erteke he^adecimalis alakban. A 99 a PRINT utasltas tokenje, az utola6 (nulla) byte padig a sor

A*prD^rarn vfrait a* intarprttar k»t dirab, nulla t taftaSmaio byt* j^fili, A mimfiriiban tpy program

urolso hiram byia-Ji null*. [Egy at utolao *or tf*o*t. katto padig a program v*get jaizl.J

Uin HHi ii birniraia iok trokkrt ad Iehat5*6^ftt. PaSdiul dnmngat valtoztatO proofamot Trbfliurk,

viaizahizhatjuk a tfi'-aMa-iul „klny jiiEt" (NEW( vagy RESET-tal krtfirdlt BASIC programokat »
Eh ha i ax art baft c siiiarO a m&nitort li iwnaJrti, Egy alfiiK&r era I i*ma.rkedjonk meg I

A monitor aaaadprogram, m^Ly »li6ftorbar» a g^>pi kAdo programoz4it ibbjti, da *&k mis caira ii

baftrnalhato, A C agy |6 tuJaJdrtrisaga, hogv a rnqnitorprogrimot nam katl fcUlftn o*taitonr. mival azt

a ROM alaw« tartalmazza, Hiy^fa tdbb mddon Ii lahatiaoe* kliiF,
1 MONITOR pimnncaal (pr^rambAl ia kiadhato), Rovldlthatfl iw |M a* &HtFT+Oj.

2 A RU.y/ST£>P bjllftfltyOt lanyonntfa tartluk 4a akBiban meiinyomjuk i RESET gomoot El&azor

fi£SET, majd a RUNySTOP gombo! an^arfiuk all

Ee»1 az eljaratiaF a rP maabotondult" gap ia tobbnyira kihoibat* vagtalan cLMuabAl, aa a program

ii 9 o.a'pbart marad-
A. SYS62&33 utaaliaiaal

3FFF

Kepernyo memona
( grafika 1

2000

1 FFF Sztnmemona
1CD0 (

grafiko)

1BFF
Fenyero [ graf ika)

1800

17FF

BA SIC
ter u let

1000

0 FFF Kepernyd memoria

oco'o t szoveg

)

OB FF S2 In memona
DBOO ( szoveq

)

07FF

Rendszervaltozok

0000

i. Abba 2, ABftA

IDQJ1-003U

IOQ31-U032I

ltlOJF-00301-

1002B^062O-

String terul et

Sin bad Jcrulel

_i

Egyszerj valtoz6k

*

BASIC prngr-flnt

uii i PiSTEcnaiiii iininni nit



Kezel6s6nek riszletes leir£sa megtalalhat6 az
BIT-LET 1986. marcius 27-i szamiban a 33. olda-
lon. (Stranz Jan-Marc es Halasz Peter irasa)
A 3. abran a monitor segftsegivel irtunk ki resz-
leteket a mem6riab6l.

Ezak utSn nizzuk meg, hogyan lehet ,,visszahoz-
ni" egy veletlenul kitorolt BASIC programot.
Mivala NEW, illetve a RESET is csak az els6 (az
1001-1002 cimen talalhato) mutat6t nulldzza 6a
a korabban ismertetett, a 002B cfmen kezdOdd

10 PRINT"C16"
20 C=16
3R H*="ZRT0NVI SflNDOR"
40 V*=»"BE*IESCSflBfl"
50 PRINT" 1936.

"

60 END

MONITOR

PC SR RC XR VR SP
: 1E02 06 00 00 03 F8

>1000 00 0C 10 0R 80 99 22 43
y J. KJ r_«

rrft? 1 CH

>1010 43 B2 31 36 00 2D 10 IE
0R j.p C-'-T

DO
*_pn 1

J.P *±p iq ora JO *tp

% 1 fi -~>o ZIP 05 1 R
C*-0

?* 1 fl3fl 0R ~>->

> i R.'W F*:"3 4.

1

1 R<1R RR 1 R gg OO 1 1

1
or
e_c OO

C_ Cm 1 R

y i rf;r ; RR !3R RR 0R RR
RR RR RR RR RR

^. tfS U4 "TpO
V* rl' o Pi 1 1 r RP 1 p 1 P

i. t 1 P
J. t

>0@33 Dfi 3F 03 3F F6 3F 3C FF
>003B 07 02 flB 07 RR 85 00 10
>0043 00 02 56 30 24 IE 04 04
>004B FF 13 00 81 00 FF FF 00
>.0053 40 4C 70 00 7E 24 IE ID
>005B ID 00 F9 00 54 10 02 D6
>0063 3F 19 00 20 80 88 88 00
>006B 00 00 02 00 00 00 82 01
>0073 00 00 00 00 00 0R 00 00
>007B 00 B0 07 01 06 41 00 01
>0@33 00 01 36 76 00 88 00 00

>3F0fl 42 45 4B 45 53 43 53 41
>3FE2 42 41 IF IE 5fl 41 54 4F
>3FEfl 4E 59 49 20 53 41 4E 44
?; " -jiFF2 4F 52 IS IE 00 00 08 00
>3FFH 00 00 00 00 00 00 00 01
>4002 3D 00 00 00 00 22 22 00
>400 ft 00 Ffl 00 FF 00 01 00 40
>4012 02 01 FF FF 19 16 00 02
>401FI 06 3F 04 A3 3D 00 00 00
>4022 8E 81 44 R4 32 00 00 00
>402R 00 01 10 0F IE 24 IE 24
"4032 IE OF! 3F 08 3F F6 3F 3C

3. ABRA

HBr!9B|tforSM

atsWeJsWSlH

=J»PP»!ftliW

sioMHsraaii]

Ml

rendszervaltozdkat allitja at, de a programot
vaP6jaban nem torli, a, ,kitorolt" program altala-
ban megmenthetfi. Ehhez a kovetkezdket kell

tenni

:

1. Hivjuk meg a monitort

!

2. Az M 1000 paranccsal irassuk ki a program
elej6t! (Felt6ve. hogy a program itt kezdfidott.)

3. M6do$rtsuk az 1001 as 1002 cimen talalhat6
mutat6 ertek6t ugy r hogy az a 2. BASIC sor eie-
jAre (azaz az els6 tor veget jeizfi 00 utani byte-ra)
mutasson I

4. Az X paranccaal menjunk vissza BASiC-be !

5. A RENUMBER paranccsal szamozzuk at a
programot! Ez a 002 B cimen kezdfidft cftfttfozer-

valtoz6kat a megfelelS ertekre allitja vissza.
6. A program most mfir Iistfizhat6 r futtathat6 r

illetve atirhat6, fejleszthetd.
Sajnos ez az eljaras nem haaznalhatd, ha a torles
es a monitor meghfvasa kozott ert6kad6 utasE-
t6st adtunk, vagy szintaktikai hib^t kovettunk
el. (PI. a monitor meghfvasakor.) Ekkor ugyanis
az interpreter az atallftott rendszervaltoz6k
miatt a vdltoz6kat peldaul a korabbi BASIC szo-
veg teruletere helyezi.

Zftonyf SSndor

MAK0S
DISPI^^

AiDk akik mAr tarv^iek karnkter^ket Commo-
dara 16' on is oz«kkal programor ra kiak. biz t pa
iapa*xtalt4k m»r, hogy » keparnyorai altfintek
a ba t Gk P as ,

,

si aW» z6v 9

V

h

*l v« fcfrp Im*k 0 9-0 do 1 1

.

Hogy mi anirafc ai oka, As hogyan lehet rajta
iHtgitani. nt a IAbb 1 neh^ny *otb6\ magludhatja
a kcdves olvayo.

A mtert
A Mr^kt«rk«izl*t atillltailn kit drnan Iflhat
hJvatkozni: az agyik a (hex FFi2>, a niasik
a 65299 (ho* FF13} Ha 01 «l*ot I98 r6l <he* C4)
dtal I Jtjuk 1 9Z *<9 then CO), at ait jeientl gipnak.
hogy a karakterkd^zletet nam a ROM-ban, tva-

n«m a HAM-bnn kail kerasnto. A manodik qimmel
37 u| Xarakterkiulat helyet adhat)uk meg.
A cimro a aajat karakterkiszlotiink httlvi-
nak ma^ua byie-jai kell b«(rnl. Ax alacaony
byte auiomatlkusan nulla n Qep uAmara. t

:

mind axip #s jo, de miaia mi hoto unnak a k^par -

nyoalmakoaodas&hoz -teheii fal a kirdatt a nya*
Jit olvaso. A V^lati! eu/iierEj, Ha a g^p hibnutaai-
last if ki vagy ki!4p a monitor (bt*mm6oboL a
6&J9B-aa cimen visuaailltja as acadatl A flapomak
mftgrfllaldan, da a £5239 escimot nam A05299'fr9
oimra 16 ot Ir be.

A hQQfsn:
Aki a rl mi6rtnar uiukudi. az se buvuljon, n>an a
..nogyan" sokkal agyazeidbb at a kazdAknak
1« £rthetobb-
Viisjaoilni ai aradeti k*r sklvrkaazfetra katfele-
k4ppan it lahat. Ai altd; benyomjuk a RESET
gomboT at a RUN /STOP- ot« majd «l$bb a RESET-
rfil ang^djOk la az ujjunket it utant a RUN/
STuP-rat Ekkor monitor (jnemm^dba keruJunk.
da a kapernyon mar cslvathatOk a bat 0k it * ni*
mok. A monitorbAI tz X batO a* a RETURN
lanyomfta*val tudunk vrtnatemi BASIC bo.
A mltodiki az «ppen keazulA programunkat mag*
toldluk mig agy lorraL Ez a tor a kftveikozti:
^33&S l>aKjf65598.1 ^ ZDS :RETUHN,
Ma}d valamalyik tunkcrogombra (pildinkoan
az 1-ra) balrjuk a kovatkszot: KEY 1. GOSUB
o3999, r *CHRS113), Ezak utin, ha ahnaQy a kip,
a J eg lanyomnl a Fl-at vagy amalyikra dafi nii^-
tuk az utatiiait

Sx*t>6 Gtf/ Andrts
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PAS?

A BIT-LET (I. 1986. januSri, februan szama) 6s a Mikrovilag (I.

februSri sz£m olvasoi levelek) has^bjain szenved6lyes vita kezd ki-

bontakozni a szoftvermasoias, illetve tolvajlas k6rd6seben. Azt hiszem,

nem £rtana a k6rd6st higgadtan, egy6ni 6rdekek 6s indulatok ndlkuf

szemugyre venm.
Az egyik tabor ugy 6rvel, hogy a szoftver, mint minden mas szellemi

alkotds, az egesz emberis6g kincse, senkinek nines joga ett<5l m3s
embereket megfosztani, kulbnben is, att6l mindenkinek csak jobb lesz.

ha ezeket az Ogyis meglevd" 6rt6keket tSnyfeg hasznosftjuk is. A masik
t£bor v6lem6nye. hogy a szoftver elkSszftese nagyon nagy munka,
ez6rt a program irbja joggal v£rhatja el, hogy munkaja gyumolcs6t
6!vezze. tehat aki jogtalanul, fizetes n6lkQI lemasolja a programot
vagy annak r6szeit, az 6ppen ugy lop, mintha a szerz6 zseb6b<5l az

utcSn lopta volna ki a p6nztarc£j£t.

A magyar jog teljes egSszeben ezt az ut6bbi £H3spontot fogadja el!

A magyar jelzflt itt kulonosen hangsulyozni kell, mert sok olyan orszag
van, ahol a kerd6s jogilag nem szabSlyozott illetve a magyartbl lenye-

gesen elt6r<5 a szabalyozas. A BIT-LET-ben megjelent k6t kordbbt

cikk a magyar jogi SII6spontot el6g alaposan ismerteti, igy ehhez
csak annyit kell hozz^tenni - ami nem kapott el6g hrangsulyt hogy
a magyar jog szerint nemcsak az a lopas, ha a szoftvert valaki le-

masolja 6s eladja, hanem az is. ha lemasolja 6s minden ellenszolgal-

tat^s nelkul tov^bbadja. A jogi helyzet teljesen vil^gos, 6rtheto, megis
az elflzo" cikkekben lefrt tenyek 6s a sajSt tapasztalatom alapja"n is

fehe> hoJId az olyan ember, aki m6g sohasem m6solt jogtalanul sem-
milyen szoftvert illetve ilyet sohasem hasznalt, illetve sohasem nyuj-

tott segitseget masol£shoz.
Mi6rt ez az 6ria"si elt6r6s? Miert van az, hogy olyan emberek, akik a

tobbi jogszab^lyt betartjSk pont ezt az egyet rendszeresen athagjak?
Ezeknek a kerd6seknek logikus folytatasa - hogy helyes-e az idevagb
tdrveny, illetve rendelet? A tov£bbiakban el6szor ezt pr6balom meg-
vizsgalni,

Bizonyara meg a legvermesebb szoftvermasol6 is elfogadia, hogy ha
minden korlatoz^s nelkul mindenki ingyen masolhatna minden prog-
ramot, akkor a programfrbk rovidesen ehen halnanak, 6s nem lenne

mit ma'solni, nem tudncink a sz3mft6g6peket ertelmes celra hasznalni!

fgy arr6l, hogy a szoftver valamif6le v6delme az eg6sz emberiseg,
meg a szoftverm6solbk 6rdeke is, nines ertelme vitatkozni. De mekkora
legyen ennek a v6delemnek a mertbke? Hasonlftsuk ossze masfele
szellemi termekkel, p6ldaul egy muszaki alkotassal vagy a konyvekkel.

Ha valaki megtervez egy szamitog6pet az alkotasat semmif6le torveny
nem v6di. Bizonyos dolgokra, reszekre kerhet szabadalmi oltalmat,

de ehhez be kell bizonyftani, hogy az a r6sz ujdonsag, azaz ilyet m6g
senki sem csinaMt a vil^gon. A szabadalmi bejelentes jelent6s p6nzbe is

kerul 6s csak abban az orszcigban jelent v6delmet, ahol, a bejelentes

megtort6nt, 6s sok p6nz aran szabadalomk6nt el is fogadtSk. N6zzunk

egy konkret p6ldat: a Rubik-kocka megalkot^sakor azt semmilyen
jogszabaWy nem v6dte. Szabadalmi v6delme jelentGs p6nz elleneben

egyes orszagokban megszerezhetfi volt. De ez nem akad^lyozta meg,

hogy mas orszagokban ieg^lisan ne gy£rts3k. (Most az nem ide tar-

tozik, hogy mely orszagokban lett volna erdemes meg szabadalmi

oltalmat szerezni a kockanak.) Ezzel szemben, ha valaki Tajvanban

fr egy programot - kozepes szlnvonalOt mindenfele ujdonsag nelkul -

az a megfras pillanatit6l minden kuion eljSrSs es p6nz nelkul Magyar-
orsz^gon jogilag v^delmet 6lvez. Mi6rt ez az oriasi el<5ny a szoftver

jav£ra? Nagyobb szellemi munk^t vagy e>t6ket reprezent^lna ?

N6zetem szerint olyan orsz£gok szoftvertermekeikre szerz<5i jogi v6-

delmet biztosi'tani, amelyek ugyanezt a jogot nem biztositj^k saj^t

szoftvertermekeikre a saj£t orsz^gukban, meglehetfisen nagyvonalu

6s indokolatlan gesztus. Ez6rt a Szerz<5i Jogved(5 Hivatal r6szer6l az a

dicsekv£s, hogy Eur6paban elsfinek mi biztositottuk a szoftverek

ilyen m6rteku es minden orszagra kiterjed6 v6delm6t, meglehet6sen
ketes 6rt6ku M6g most ut6lag is Erdemes lenne megfontolni a ren-

delet olyan m6dosit^sat hogy csak azon orsz^gok a'llampolgarai ^Ital

frt szoftverrealkalmazzuk, amelyek hasonl6an vedik a magyar szoftver-

term6keket. S azon orszagok termekei sz^m^ra, amelyekban a szoftver

csak szabadalmi v6detts6get elvezhet, mi is csak szabadalmi v6dett-

s6get biztositunk (persze, ha a szabadalmi bejelent£suk elfogad^sra

kerult.)

Nezzuk most a m^sik osszehasonlitast. A konyvekre ugyanaz a jog-

szab^fy ervenyes, mint a szoftverre, 6s ezek szerz<5i jogvedelme - elJen-

t6tben a szoftverrel - nagyjabOJ hasonld az eg6sz vilagon. B^tran allft-

hatom, hogy a szoftvermasolas. f<5leg a PC terulet6n az eg6sz vilagon

teljesen altalanos. ebben sem tudunk lepip^lni egyetlen nyugati or-

sz^got sem. Ugyanakkor a kbnyvek jogtalan masol^sa sehol sem 61-

talanos. neha es csak kiv6teJesen tortenik meg. Mi az oka a kulonb-

segnek? Szerintem az elsb ok, hogy 6riasi hia'ny van a j6 szoftverek

ter6n, mig a konyvek eseten tobb evszazad alatt kialakult a piaci

egyensuly, a kinalat nagyj^b6l fedi a keresletet. A masik ok. hogy
egyes szoftvergya>t6k visszaelnek kedvez<5 helyzetukkel. Egyr6szt

gatlastalanok abban, hogy a legvacakabb bbvlit fantasztikusan tok6-

letes programnak tuntetik fel es becsapjak vele a vevtft. Masr6szt a

realis ertekenel I6nyegesen tdbbet k6rnek 6rte. A minap lactam hir-

detest, hogy C 64-re 100 000 Ft koruli aron kfn^inak programokat.

Ez azt jelenti, hogy ha egy embert sikerul becsapni, 6s csak egy
programot is eladnak, akkor is mar megt6rul a fejleszt6si kolts6g.

N6zetem szerint ez a tisztess6gtelen ar - ami szint6n tdrv6nybe ut-

kozo - olyan mdrteku, hogy a szoftver forgalmaz6ja - elveszti minden
erkolcsi alapj^t arra, hogy a torv6ny v6dje jogait. Ugyanigy nem tar-

tom erkolcsileg elit6Jhet6nek azt. aki nem hajland6 allami uzletben a

kinti ar 6tsz6r6s6t fizetni egy programkazetta6rt, hanem inkabb le-

masolja azt. (Elgondolkodtatd, hogy egyes Vcillalatoknak mi6rt 6ri

SUM4USTECftlf!l4i MHUMET IJIA irfllLiS



meq otszoros, n6ha tizszeres Sron is megvenni a mSsolatot ez eredeti

helyett.) A szerzo. jogok megs£rt6s6vel inkAbb a hivataloi Ar fel-

lorniszdit kellene vadolni, mert ezzel egyrSszl kiprovok4l]4k a prog-

ram rnAsolAsAt. mSsreszt az otszoros bev^telMI a szerzonek ]aro rAszt

nem fizetik ki.

Nagyon fr.lekes megfigyeln., hogv rnig abszolijt ArtektelBn prog-amo-

k*rt hwribilh osszegeket WfTHik. addlg IgazAn kivalo prograrnokat

aokuor ingyan. illatvs jelkapes osszagArt w szrvesen rtattftak.

Tobb olyan nagv Arteka <tbbb mill* tamtoi) W""" 1

amelyet. ha adathordozSt kuld valaki. akkor megkulderek. rr»6fl a

postakdhsAget sem kerik. Mi ennak az oka. talln atew «n*«al>n

aforgalmazAs a programiolvajok miatt? Egyre tobb °IV|n h«An*n

letetni kfvaniak a noftw kaazltoi. bogy flk nam Alnok vissza a vevft

bizalmival. a Wnalt program tenyleg meger. arai. nam Ardemes

mAsoini.

A harmad.k ok a programkonyvtarak h.anya. Ha vaiakmek
.

nines

penzc megvasaro!ni egy konyvet. akkor az egesz vi Agon

s^ra alhak a konyvtarak. ahol mgyen alo.vasha^ (Ha nagyon mag-

tPT$z.k. meg mindig megvasarolhatja.) Sagoa. szamomra Artheieiton

modon a programokhoz nam lehet hozzattrni progtamtirakbar . <gy

ninrs mod a programok kozul a megvasaHasra erdemesekai kivalaaz-

tam Lenyaq^ban a vevo ^akbamacskat vesz + ittetve venne men tu

nagv a klsertes. s inkabb masal. Szerintem minden orszSg onasi

vesztene. ha bezarna allami, ingyenes konyvtaraji. Ugyanlgv flnAsi

vesztescg. ha nam nyiija men siirgGsen programtafail
.
A nagvadiK OK

a werencsetien adathordtaifi. tgv kQf^V lemasDlasa Uhttg lenv*;

cesan sobbc kerul. mint az eredeti konyv, (Az IrA jOfldSa kjsebb, mini

a *erox as a nyomtatas kbzti arkulpnbsea ,
A magnesos adsl-

hordoz6knal az egyedt fellras miatt a Rammm gyartis

50m sokkaJ olcsdbb. mini a hazi masolas. Ezert alapvetoen hibas

kazettakon piogramot vagv #* vidoof.lmst rorgalmazni Swtencsdre

a lechn.kf fa^dese segftan, fog. (CO .H. Naplem^ek «^ak
el) Magno- es videdkazettak asatan az egyetlen |arhai6 utmjk a.

angol p^da tumk, ahol minden Ores kaza^ta utan kap btzonyoa sza-

?alekot a Szarzfli Jogv^dd Hivatal. es a kazetla megveielave! mmdenk.

megvMrolia a jogot hogv sajat celjara. nam tiadtea. szenrfi jog-

dHaV dolgokat maaoiion ra. Ha ezt az ulat ^vetnenk, az Fgv betaJyt

pen^bfil asatieg fann lehatne tarrani olyan apparatus!, amsly az e>-

adAsra topdkat fftiuleli,

Osszaaezve M«g kdlene sruntetni azokat a viszonyokat. hogy m
nam hagia at jogszabalynkat «£ ^ttanytalanut hatranyos halyzmbc

karul. m6g huly^rnek 4S n^zik a tobbiak, Ez lanne az igazi erdeke

szoftvergv^ftoknak -fetriasznal^nak egyarant.

Kulon problamAkat vet Tel a masolas eliem vedelam ke ttse. A wjdel-

mek Waznfli (WdoWk) ^ a masoiik t^dtor^k) kc ^ hailatlanul

,zqalm8s hare foly^k. Sok masolo egys^er^en ebben a
,

;
kban rejW

intenektualis kihrvasr-ak nam rud ellenaltni. Persze a .jartteabalyok

teliesen egyanl6tlenul kedvazt5ek a k6dibrok szamara, A Wdolfi e>

kesziti a vedalmet es azon tobbat maf nem javlthal, 'jgyanakkor a

Wdtorfi minden nap yjra es ujra pr6balkozhat. raadasul a ktidtorflk

csapeta It^nyegesan nagyobb. mmi a kddol*ka Sokan szeretik
;

az

olyan iMkoi, ahol a gyfizt?rcm eleva biztos. lagfaljebb az a kerdes,

hogv W a megfejtG.

Tenurk vissza az alapkerdesunkhoz. heiyesek-e azok a jogszabalyok.

smelyek a azofiverek vrjdelmet biztcaiT.jAk? Alapvetfi jgfiny a kerdes-

kbt dvan igazsagos rendazese, amely kadvez6 keretekel nyujt a

szoftva?ek gyors fejl(5de5anek. es ezaltal a maglev^ 6nasi -szoftver-

K.anv mersekfesanek. Ma may a Szo?tverTe! kapcsolaios viwonyok

krfotratlan&aga nam eWbnihetfl. hogy ennsk az igenynek aiegei

tesz-a a ialanJcgi szabalyozas. Mmdeneselro a jogalkot6kat gondol-

kodasra kail hogy »ntsa a? az ellentmondaa. hogy ma da lure a szoftver

m^g tLjIzott v^defemben is reszesuL ugvanakkor de facto ebbO»

semmi sem ^rvenyesui. (Minden jogszabaly tsak anny»ra funkciond.-

hat i^l amennyire betartiak vagy batflftatjak.) Az ts hozzaiartozik az

.azsagnoK-hogv a iogalkotok itt kulonosen naha^helyzatben vannak

Mart a jagazabllyok nagy rasze mAr kiknstalyosodoit. a tobbseg M»\

-Ifagadon es betartoti alvaket kooiflkal. da ozen a leiuletan [lyen

alvek mag nincscnek. Ennek a Vitlnak ia fegfflbb celjat abban latom.

hogv kiafakftsa a koisvelamfirw seges as konstnjkttv allaspantjat.

Azzal azonban tisztaban M lennunk. hogv Magyarorazag olyan

k (csf hogy szofiverpiaca cnmagShan ^letk^plafen, c*ak a vH5gpiac

raszaken: kepzelheifi el. Ezart nagyon vigyaznunk kell aim hogy a

hazai szoftvaivede^am szabalyozasa nem lehet lanyegesan elttrO

a vilagpiac tobbi (vezatoi reszen urglkodotdL Jogalkotasunkat a

szabAiyok betartasat velam6nYam szerint nam a kezdemanvezA szafep

keif hogy jallamezzo. hanem Inkibb a kovatfi szarap, (Per^e itt Is

nagv a feletfsseg a helyes iranyralpk kiv^ia^Ldsaban )

A fentrak miafl nagyon azlwsen Ia1n6k beszamolnkat ma 5 , a Mi6-
gdpesrtesben eloljard orszagokban uralkod6 konkrSt halyzetrol

dr. Dvozdy Gy5z6 Bp. XI. Nandorfehervari ut 15. 11/14.

VALLA TO
Rent|S«r«Mn otvpava a 6IT-LET cikV.it. hiraK.

reveleit, falmerull bannom nAh&tw gondutat. m*iv**«.

gondolwrti. elkiildom Clnoknek. Mindjart itt •* van a C l«.

A M4m<t*34pra *caina«i4k Idzba fdttak, m.vel mAr potom

S ewr forintart maakaphaijik Cha kapn-nak). «
ar nSTunk hihotatlenul atacsony (P< » C 3 2«er

arfittekintva), da a nyugati ArviMonyok -srneretoben haiy-

Mtiink mar korani«m. ACM 600 mArkAba ^^JL
^V

400 marka. Igv ertliatS • a Ut g*P kM«. tudSskepe^at

vava - hogy a vasdrlc- inkabb rAStdoi mag 200 m6r*At, as

M^at vast Mert ha. mi is caAbhja . C "-to"^™"
A 64-es atadprB sikerat az add«g caak c*lg*pakben fetei*

aprite-oknak kdszonhatta (legalAbbia igen "»9v r*^en

annek. ho«4*ifln>ttva az alsSrangu SIDp ahipatj. AC—
dora tervazoi P*di» P<»«t W (i»ktl a *uto|dQna*floUt

Haqvtak k. az t,j g*p0kb«1. malyat pad.g a VIC 20 t*MM-
sSra Uwitettak - oj nep«tAmH6gapk«nt. M4g a - tulugo-

san ia - kitunft BASIC interpratar sam ceabit annyira. mivei

minden CMtulajdanosnak megwan a Simun's Basica masa

tOO utasStAsiwal. maly lemazrSI alig 1M pare alati beiQit-

hHi6 A18-ba be6p<t«tt TEDMON monitornak pedig nagv

h>b*ja bogv assembly programoiiakor cimkek nam riasz-

SS£«JBy nagyon kenva.met.en. ( Me.l^g -Wan

au aS«mbtert An is (rtam BASIC bar, .gai C «- r
>)'«"

a.»mblernel magallnAk egv k cs.t. Nakem C M-*m va^

da csak magnoval. Nami varajtakeskozdalammel tanultam

mag a a6pi k*du pragramPisasAt d* m.ndjirt la .sMombo.

iddum! miltor agv MagyaranaAgon rendkhjul elterjadt

C 64 kbnyvben act oWtam, hogv az assemblerek kivAjal

nilkul csik floppy-val hasznAlhatok Egj
i

«t*ji
.

(add.g

^OKE-kat programortam. mnamamkok k6d f
4t agyenkAnt

bapdtybgva) irtam az alobb emlf«tt kta miaUirt. ez

nAm. konnyltest M»«att. AxtAn barAta.mtdl kaptam agy

PROFI-ASS 6* aasemblart. melyban srdakes mAoon nam

kell floppy, a program indltAsa utAn rfigton »
(<

«1*fl" c,®
|

«
clmre forrtlt. a* assembler lista padlg mogmarad a BASIC

DaTs'wiA™ a C 16-h«. Mrval a« a gfipet tAn

tarwaztik alengedhatetlan lenne a bo programv4ta«ztAK.

taSa* C
6
16 jAtAkokat nem Mum. HWCA»k «

«»ff
Commodora Horizons ma9azinrSi ut.1h.tofc. me y mmd-

dssze annyl tlgyalnnrt szantal a C 1 6-n.k, mint a VIC 20-ai-

nak - mogyarAn szinte semmit.

Dombay Gibor, 2600 VAC. K.rt u. 6.

M«j|/esy-*>s«"* ««A .nrtW-" Klnmk * pap. *i/t** * ,
o*pn*.

is emit magasMbb szmten tudProgram^, Egy 9fP'*°°

/eoyen t^r fSJU J»C-/a Mmgin*l*minyiink: ktcstt ,gmts*9_

taikn a C IS-hoz. mar csak #r*rt «. mart szar,nn/n* a J.s

B.4S/C v&Hozat lek&rori a SlMON'S-tf

Barntefy program bonyo/ultsaga

addig fokozodik.

amig tOI nem no*

programozoja kSpssstigein <

(Murphy iorv4nykonyve)

iz.Marasirta.iHAi atiLEitn mi iwms



Egy olyan gepi kodu rutint szeretn«5k bemutatni, amelynek
segitsegevel a BASIC kulcsszavakat rovidftve, csupan els6
k6t betujiikkei frhatjuk be. Az elso betQt SHJFT nelkul, a ma-
sodikat pedig SHIFT-tel keif begSpelni. (A roviditdst terme-
szetesen nem kotelezo hasznalni.) Mivel a kulcsszavakat csak
elso ket karakterukkel azonosPtjuk, ezert e>theto, hogy nem
iehet minden kulcssz6nak rdvidftese:

A szo, amelynek nines roviditese A sz6, amely kizarja az
elso oszlopban levo
szavak rovidfteset

RESET, READ, RESTORE, REM,
RESUME
GOSUB
STOP, STEP, STR$
TROFF
DEFSTR, DEFINT, DEFSNG,
DEFDBL, DEF
CLS, CLOSE, CLEAR
NEW
USR
E RL ERR
INSTR, INKEY$, INT, JNP
POINT, POS
MEM
LOG, LOC, LOF
COS
TAN
CVS, CVD
MKSS. MKD

$

CSNG
FIX
LET, LEN
VAL

RETURN
GOTO
STRING $

TRON

DELETE
CLOAD
NEXT
USING
ERROR
INPUT
POKE
MERGE
LOAD
CONT
TAB
CVI
MKI$
CSAVE
FIELD
LEFT$
VARPTR

Tehat minden olyan kulcsszonak van roviditese, amely nem
szerepel a bal oldali oszlopban.
Ugy latszik, hogy nagyon sok szo nem roviditheto, de ha jol
megnezzuk, akkor lathatjuk, hogy nem tiil sok gyakran hasz-
nalt szo szerepel a bal oldalon. A legfontosabbak ezek koziil:
RESET. READ, GOSUB, NEW, INKEY$, POINT. Ezeket sajnos
nem irhatjuk rovidftett formaban.
A rutin lefrasa: betoltjuk az EDI nevu forditoprogramot,
majd az E parancs belrdsa utSn begepeljuk a kozolt fornSs-

****

programot (az EDI reszletes leirasa megtalalhatd Sztr6kay
Kalman: A Z80 Assembler HT 1080Z sz^mitdgepes peldikkal
cimG konyveben).
Ha keszon vagyunk, akkor az utolso sorb* fcaraktert kell
irni, ekkor a gep vmzaall parancs mddba* Jrjuk be as: A peren-
csot, a kardesre NEWLINE-naF valaszoijunk. Ha a program
hibat talalt, akkor ezt javftauk ki as az ©16z6 lepeseket mind*
addig ismetetjuk, amJg hibauzenet nelkul jelemk mag u 7--uzh-
net. Ezutan ismet az A parartcsot Irjuk be, da most a kerdesre
C vateszt adjunk [NEWLINE nai ) A kovetkazd kerdisre, ami
az Inditasl cfm, tauzdfeges erteket fetrhatunk 0 as FFFFH
kdzott, mart a rutin hetofteskor automatckusan indut. Ezutan
a program nevet kerdezi meg a gep. Irjunk be egy tetszole-
ges, maximum 6 karakter hosszu nevet (pi. 2 BETU). Mielott
megnyomnank a NEWLINE gombot, allltsuk be a szalagot,
a magndt pedig felvetel uzemmddba!
A felvetelt a VO parancs segitsegevel ellenorizhetjuk. A szala-
gon levo program szeps^ghibaja, hogy betolteskor villog
a LED (regi gepen ugral a szintjelzo). Ezen ugy segithetunk,
hogy egy masoloprogram segitsegevel a mar kesz rutint at-
mentjiik.
A rutin betoltGse a SYSTEM paralegal tortenik, sikeres be-
toEtas utan a listaban is lathai6 szbveg felenik meg a kaper-
nyon. Ezutan a rdviditest m&r haeznalrtatjuk. Idezojelen beluf
barhol hesznalhaturck kisbetQkat is, de DATA as REM utan
a kisbetCis saovegeket idazojalbe kell tenni, kulonban itirja
a rutin a szovegat. (pi. REM Inditas halyetf REM INPUT-
ditas-t iatunk a listaban, amlt LJ-vel is eldhtvfiatunk}.
Ha a gap valamilyen oknal fogva H .elsza[l

r menjelemk a
READY? uzanat> akkor a NEWLINE magnyomasa utan SYS-
TEM bs /2E&72>vel ujra aktivizaJhatjuk rutinunkat. nem kef I

asit ujra aatoltetnf.
Hogyan mukodik ?
A rutin azt a lehetoseget hasznalja ki, hogy a ROM-ban talal-
hato program (interpreter) mukodes kozben tobb helyrol is
km^z a RAM-ba, ahol afapallapotban C9H byte-ot (RET uta-
sit^s) talal, aminek hat£s£ra a vezerles azonnal visszaadodik
a ROM-ba. Ha ezt atlrjuk, akkor kis modositasokat tudunk
vegrehajtani. Igy van ez az egy sort billentyuzetrol beolvaso
rutinndl is:

Ez a rutin meg a sor billentyOzetrai valo beolvasasa el6tt
kindz a RAIVI-ba. ahol a gapt k6du program bstbltosekor vagy
ujfa akrivtealaskor egy JP utasitast helyezunk el, hogy a ve-
zerles a ml rutinunkra adddjon at. A sorbeolvas6 rutint az
interpreter nem csak programsor bofrasakor hasznalja (pi.:
minden INPUT utasitasnal is), ezert meg kell vizsgSIni, hogy
honnan adodntt ide a vezerles. Ha a programsor befrasakor
adbdott ide a vezerles (a beolvasasi fdagbbl), akkor a verem
lartalmat ugy alakltjuk at, hogy amikof n sorbeolvasd rutin
vegan a RET utasitashoz er. annak hatasara ne a beofvasasi
foagba, hanem a mi programunkra adodjon at a vezerles,
egyebkent a verem valtoztatasa nelkul terunk vissza a sor-
beolvaso rutin folytatas^ hoz. Miben is rejlik a rovid'tes
I6nyege?
A sorbeolvaso rutinbol valo kilepeskor a pufferben a roviditett
kulcsszavaknak m6g csak az elso ket karaktere szerepel. Ha
igy hagynank, akkor menthetetlenul ?SN ERROR lenne belole,
mert a gep nem ismeri feJ a kulcsszot. Nincsjteh^t mSs dolgunk,
mint a meg hianyzo karaktereket be kell irni a mar ott levo
ketto melle. Termeszetesen ugy, hogy az emogott levo resze-
ket odebb toljuk. Ha ezt elvegeztiik, akkor m^r nyugodtan
visszaterhetiink a leolvasasi foagba, ahol nehany utasitas
ut^n a begepelt sor , rtokenizalasa" kovetkezik. Amikor ide e>,
akkor a pufferben mar teljes parancsszavak szerepelnek, tehat
olyan, mintha g^peleskor a teljes kulcsszot Irtuk volna be.
A program reszletes magyarazata a lista mellett talalhato.

MegjegyzGs: Edit uzemmodban a sor leolvasasa nem
ezzel a rutinnal tortenik, ezert ekkor a rbvidftSs nem hasz-
nathato!

M&rkus Csaba. 9600 Sa>var, Szatmar u. 4.
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t ORG 41 E2H
LOAD 4 1 E2H

3 41 E2 C3F970 JP K 1 I RAS
A ORG 4 1 AFH
5 LOAD 4 1 AFH
6 4 1 AF C3SE7£i JP PUT I

N

ORG 79 0 0 H

S LOAD 7 6 0 0 H

9 7000 SEC 3 LD A . 0C3H
1 © 7GC12 32AF4

1

LD ^ 4 1 H F H > ,

M

1 1 7005 21 SE70 LD LJt C'l IT1MML , KU 1 111

1 2 7008 2260 4

1

LD v h- 1 t?W M J . rrL

1 3 738B C3F970 JP K I I RA S
1 4 76SE CI RUT IN i POF BL-

15 706F Et POP HL
i 6 79 1 0 1 I 571

A

LD DE , 1 RD/H
1? 7013 DF RST 1 SH
1 8 701 4 2809 JR Z . I GEN
1 9 76 1 6 1 1 7E1

A

LU Ub i in/ tn
20 79 1 9 DF nr tho 1

•1 (JU
1 on

21 70 1A 2S0 3 -JK

22 70 1 C E5 rIL

23 70 1 D C5 rUbn
24 76 1 E C9 Kb 1

25 70 1

F

E5 I GEN

:

ML
24 7620 C5 P1.1SH c r

27 7021 212670 LD ML < 1 Ufc:

28 7024 E3 FX '.ar J .ML

29 7625 E9 JP CHL>

36 7026 F5 IDE

:

PUSH AF
31 7027 E5 PUSH HL
32 7028 C5 PUSH BC
33 7029 D5 PUSH DE
34 70 2A 06FF LD B . 0FFH
35 702C E5 PUSH HL
36 79 2D 23 SZAMOL t I NC HL
37 702E 04 I NC o

38 70 2F 7E LD ,' Lit \H . \ ML J

39 7839 B7 UK A
48 7031 20 FA JK INt * WHnUL
41 7033 22F270 LD t vfclj J * ML.

42 7936 Et POP HL
43 7037 23 INC LCIHL
44 7638 23 INC LIIHL
45 7039 78 LD
46 70 3A FE02 CP 2

47 70 3C DAF470 JP L 4 JU
48 70 3F AF v nDAUK H
49 7840 32367

1

56 7043 7ft CI C fC .tLtut

1

A • { HL )

51 ">& AA tree's 22H
f V JR N2 kTHAGY

53 3A3o/i i nL_U

54 70 4B CPL
etc; -7 n * j— / T DF70 1 .A
^jtOO f 0 j+r LD A . < I DEZO)

3/ 7832 D /

56 7053 20 2B JR
59 7055 7E LD A 4 C HL >

66 7056 FE61 CP 61 H

61 705S 3826 JR C iNEM

62 705A FE7B CP 7BH
63 78 5C 3022 JR NC *NEM
64 705E D620 SUB 20H

65 7860 47 LD B , A

66 7061 2E DEC HL
67 7062 7E LD A . < HL>

68 7663 23 INC HL
69 7064 FF41 CP 41 H

70 7066 381 8 JR C *NEM
71 78 68 FE5B Lr Don
72 70 6A 30 1 4 JR NL i fNtri

73 70 60 E5 ML
74 70 60 5F
75 50 j n Pi Q

76 7i? 6F 21 C F 7 S 1— u nL i r\ 'JL w'l N 1

77 7072 CD&870 CALL VI2SG
78 70 75 301 1 JR NC.NEGUAN
79 7077 2 1 4F \ 6 LD HL , 1 64FH
80 70 7A COB870 CALL UI2SG
81 "707D 3009 JR HC,HESVAN
82 7u7f^ E

1

FOP HL
S3 7080 23 HEM

;

INC HL
84 70SI 7E LD A. t HL^

3? 7032 Er 7 OR A

' AU T OSTART progi -am , a K 1 1 RAS C I MK^ - nfi 1 i ncl u J

'Erre ^ ht3luji"-e? n&z ki a sortaaolvasb rutin
Mieltftt visazat^rne: ugrcts a m.i p-rogr^iiwi^a

'Ojra akt.ivizAlAss a 41AF clmen egy
' TP RUTIN ut as it as elhelyez&se

1 UgrAs a szoveg kiirasahoz
7 bC-be: a cTin^s6" CALL utani cim
T HL-be: a sorbeolvasfl rutin megh i vasAnak helye
* AUTO uzeirjiiiOdban programsor Jbeolvasasa?

'Ugras, ha igen
1 NEM AUTO MZGiTimddbari programsop taealvas^sa?

1 Ugras, ha igevi
T HL vereiYi
T BC vepeifl

'Visssaterfes a sarbeolvasdi rutinhoz
' HL vereTii
T BC ~* vererrt
* IDE cinvke cir.^e a verembe
T HL-bes a ci™, ahova a sorheoWasfl rutin falytatA-

"Sorbealvasb rutin foiytatasa ** sahpz ugrani kell

' Reg i sz t e re k elwent fise

'B-be: 1 -FFH
T A beolva&ott sop elfe mutat6 cim verevn

'A kdvetkes^ karakter cime
'A hossz-5z£vrrlal6 novelese
'Sor vegeT"

1 Ugras, ha neffi

*A sor v6g£t wutat6 00H byte cline
f HL a beolvasott sar eX6 mutat
1 HL a sor mAsodik karakter^re inutat

'A sor hossza A-ba
' A sor 0 vagy 1 karakterbfll all?
f Ugr&s, ha igen
' Ide26jel nnutatd byte nullazasa

'A-ba* a kovetkesd karakter
' Id^zdijel?
'Ugraa, ha nem
' Id^z6iel -mutat6 forditAsa

1 Idezftjelen bel»al vagyunk?

'UgrAs, ha igen
'A-ba; a vizsgalando karakter

T Ha new, akkor ugras a NEM cimk^hez

'Nagybetuv^ alakitas
•NagybetQ kbdja -> B

* Az ezt megelfizfi karakter A

iorveg-cim wu+ato

' Naaybet 0?
7 Ha nern, akkor ugras a NEM cirnk^hez

T A masodik karakter cime *» vereni
1 E-be: a parancsszd els£5 karakter©
'D-be: a parancssz<5 rviasodik karaKtere
' HL a tabl^zat ele mutat
'Van E es D k6du karak terekkel kezd6d€i kulcsszb?
' Ha igen, ugras
* HL a FtOM-ban_ t alalhatb t&blazat ele mutat
' Van-E Vtt e ket bet aval kE?zd<3d6 kulcsszb?
7 Ugras, ha talalt ilyet
7 HL-be: vnasodik karakter c i me
'KdvetliBzG karakter cime HL-be
'KoveUezd karakter kodja A-ba
T V e ge v ^ n a sornah *'



?0WA

:'3 7.§SF
:'4 7§90
55 70 :

1

:j

i 70 5? 5
: 7 7ti 9 7
:'2 ^0?E

I FEB

7F

CB7F
20 26

1 t>

DF

3F4

0A

£5

i 0 0

1 6

1

I 0 2

I 0 3

i y 4

1 95
1 0 6

1 97
1 0 S

i 9'?

i 16

t 1

1

i 1 2

t 13

1 * 4

I 15

: t?
i t$
I I =

J 26
121

'. 12
124
I 2^
126
3 27

12? ?eCA ?£
136 70 CE- BA
131 79 CC 2 SEA

B?

El

00 2AF 27#
0023

DD2B
DOE 5
01

ELTul

70A 4

7^A6
70A7
7 8AS
* '3 f-jf-i

7"«AC

70AD
70mE
?0Af
79 Em 6a
78 Bl 69
7(5 B 2 1904
70B4 El
70B5 12-38879

?taa 23
?&B? 7£

73BC 2&&2
"3&E 3?
-\-:f

CBBF
7*Ci SB

KE32 :

UEGE :

KERESi

54

1 w- _

1 36

1 J7'

i 4y
141
1 42
143
1 44
145
146
147
1 48
I 4^
i ?e
151
1 52
153
1 54
155

155,

1 Fi,-

78 CF
780(5
7GO 4
"3 Of
70 DA
70 DC
70E0
73E4
78 E5
?0E'P
79 EA
70 EE
70F1
7&F2
70F4
7@FS
70F6
79F7
70F3
7 0 ~ s

70FA

79FE
718*
710 4

716 6
716 9

71 0C
7110 62657475
7114 7320 7574
7113 61736?74
71 iC 61726E65
7120 "6656B27
7

1 24 2070 72 6F
7123 ^.772*1

D245
524E
f 44 54 C 45
5445
CC495354
C34C4F4 *

44
CC454554
24
63545249
4E4724
A7
O p ~i Tj

Di

CI

El

Fl

AF
3 2 7 : 4 0

21 0 071
C-0A72S
3EC 9
32E241
C3i 91A
274B5574

455 KUlOP

UEG
JO

:

•

JP I , J iJ

7F ELEJE
INC HL

m „ HL 1

BIT 7 * H
JF N7 ,'JEGE
LD 0 ,h
LD
PDF Hu
lD IK. (UEG^
INC

-
1 'EG ; J/

DEC I

X

P fl P rstrL'h

m , < D E )

i r..

t I >' + 1 1

. H
riPr T 1

OE
~

RET 1 3H
.IF 2 , KES2
JF f-"LTn l
INC Hi_

LD A . EC>
LD i HL 1

, A
PUSH
LD

HL

LD
H.B
L . C

JR MEWAN
FOP rtL

JF NEM
INC HL
Vb
CP SA7H
JR ':

. fef&ZM
IlF
RET
£ i r 7,

A

Jft 2*yiZSG
RES ?,A
CP E

JP,

INC HL
LP
CP 0

JR N 2 lJ I 2 S 3
OP
RET
DE

DB

05

DB

DB

D&

POP
POP
FOP

»ET
^UtoS; POP

LT

U>

LD
LD
JP

S20VEG : CrE

" R" +30H .

11 ETLtRN"

"O ir +30H. "ELETE

"

" L " + SO H ,
" I 3T "

lr

C " + 30H . uOhO

" L " + .

IJ EF7$ "

S *88n* "TRKIGI 1

)JA7H
11 1*4+

*

DE
St
HL
mF

Hl
A

HL.SZ^EQ
28A7H

' 41E2H i .ft

1 Ai C H

MJgi*^s, ha igen

'A kulcsgzd kfivetkezfi karakterenek c 1-me HL-tae

'Ft: a bt_^tu jufccj ehhez a Irulcss^ohoz tartozll??
7 U^i 'A--;; , ha nam
* HL -> SC

- -be : a rovi di L^s masod l k kapa k t erenek c i me
7 A sorv&g -iflut a t£> rovelese

7 lx -be: a sur v/£g£n alld byte cltne
1 IX DE

7 A sor Ifaraktereineh egy hellyel nagyobb cimre

'A kovet athelyezGhdd ^arakter ciine IX

7
l-

::ell meg od*tobtolni est a byte-ot is?
* Ha nem , a k kor li q r a

s

* UgrAs a bqte fel febb tolAsahor
'A £ulcss,?:<j ko^etkezti karakterenek beirasa a pufferbe

' HL —> vereirt

*BG -> HL (a k.ulcsszo atvitt karakter^nek

'UgrAs a tolytatAshaz
T A sor t ovrkbbvi ^sg^U asa

*ri kav^t kszd byte cime a listaban (tablAban)
1

( Dd A
"Tabl^zai: veye?
'Uqi as, ha ivem
'"Nines llyen parancsszd"

L

l-.ulcsszO kezdo karaktere?
"Uv-iras, ha nem
' NracjfybetCtve alakitas
'A iablazatban talalhatci parancsszd el^ci
* ^ i bt? t d -

f e ifit-gsg y i k az a J talun k beirt
T k£t betdvel

'Ha nem, uyv as a ktivetkezS kulcss^cb keresesehez

' ,i raiait" jDlr.^ssel vi5szat&r6s

? K ulc55zO-i ablazat

'Tablazat v&t}£t jelzd byte
' A beirt sop veqere mutati ktft byte
'Regiszterplc £ptek£nek vi sssaa 11 i t asa

'Visszat^s a beolvasasi fdagba
'A CALL aital betett cimet a verembOl kivesszLik
'Liirreneti eszkoz a k:epernyS

7 A szoveg liiipasa

'Minden SYSTEM parancs v^grehajtasakor egy CALL aiE2H
T utasitas van, ide a RET kodjat vissza kell irnl
Wisszatiris a BASIC -be
tasne^ek c ^ oor a m be- 1 o 1 t « ? e "

. 0 8

H

IDEZ0: DB 11

**"

END
* Id^zfijel mutato byte

C/lHJltSTECli#|f|| HfUditt *9IG IMILi



Olvasoink kozt bizonyara akad, aki em-
lekszik a nehany hdnappal ezeldtti ol-

vas6i levelre, amelyben szdmon ke>tek

tdliink, hogy mie>t nines konyvrova-
tunk, amelyben tajekoztatnSnk a meg-
jelent sz£mft£stechnikai kiadvinyok-
r6l. Nos meghirdettuk, hogy konyvro-
vatvezetot keresiink, s nehanyan jelent-

keztek is. Kozuluk a legfrissebb Taller

J6zsef volt, aki igyekezett osszeallftani

az idei evben megjelent konyvek list£-

jat. Kerjuk, hogy a listaban nem szereplo

idei kiadvdnyokr6l - ha vannak meg
ilyenek - taj^koztassanak bennunket az

olvas6k, kiad6k, szerzok, s akkor kiege-

szitjuk ezt a listat. A lista mellett 3
konyvrol olvashatnak , ,meltatSst". A ke-

sobbiekben szeretnenk minden megje-
leno kiadvSnyr6l nehany soros informd-
cidt kozolni, s egyikrol-masikr6l az itt

levohoz hasonl6, terjedelmesebb kriti-

kSt. KGrjiik, hogy az 6rdekeltek - ugyis

mint ingyen rekldm - segftsenek az ak-

tudlis informdeiok beszerzeseben ben-
nunket. (Cfmunk - BIT-LET Konyvmoly
Budapest 1986.)

1BBS-ban megjelent, sz&mitAstechnikai
te~m&ju konyvek:
Ligeti-Szervanszky: A ZX Spectrum prog-

rarnozasa - Szamalk. 199 o. 84 Ft.

Newman: lnterakttv szamft6gepes grafika -

Muszaki K6nyvkiad6, 491 o 165 Ft.

TV-BASIC 2. javitott kiadas - Szamalk,

383 o- 1 20 Ft.

Angrhansen-Bruckmann-Englisk-
Gerits: A C 64 belso" felepltese. Data-

Becker-Novotrade, 316 o. 355 Ft.

BSrdos Attildne-Kortvelyesi Gezane

:

Programozasi alapfeladatok gyujteme'nye -

Szamalk, 123 o. 101 Ft

Bak6: Alkalmaz^si szoftverek (C 64) -

Novotrade 203 o. 105 Ft.

Felhasznaiasi kezikonyv - Novotrade

183 o. 194 Ft

Vitray: Atari 800 XL (Hetedhet) - No-

votrade, 151 o, 92 Ft

Alapismeretek a C 64 mikroszSm[t6gep

hasznalatahoz. Irta: Halasz Arpdd - No-

votrade, 97 o 1 40 Ft.

Sz. Lukacs Janos: Informatika Szak-

kozepjskolai peldat^r (HT 1080Z) - Ifjus^gi

Konyvkiadb, 102 o. 38 Ft.

Bencsikne Takacs Ma>ta; Feladatgyujte-

meny C 16-os szSmit6g6phez altal^nos isko-

lasoknak - Novotrade, 224 o. 163 Ft.

Bencsikne Takacs Mfirta: Tanari seged-

konyv a C 16-os szamit6gephez keszult al-

talanos iskolai feladatgyu)temenyhez - No-

votrade, 63 o. 62 Ft.

Bevezetes a Basic nyelvbe 1 resz For-

ditotta Kigy6s Erzsebet, atdolgozta Lengyel

Jozsef - Novotrade, 1 32 o. 226 Ft.

PC 10 - PC 20 DOS - Novotrade, 348 o.

1 400 Ft.

PC 10 - PC 20 GW BASIC - Novotrade.

1 400 Ft

©

NewmanSproull: Interaktlv sza*mlt6-

gSpes grafika - MOszaki Konyvkiadd,
491 o. 165 Ft.

A szamitoge'pes grafika uj fejezet kezdete"t

jelentette az ember 6s a g6p kapcsolat£ban.

A szSmft<5g6p k^pesse" valt olyan adatok tS-

ro!3sa>a, kezel^sere is. melyek l^nyegesen et-

tSro jelleguek, mint a kor^bban kizarolagos

szoveges uzemm6ddal feldolgozhatd adatok.

A k£pek. ha informaciok kozvetft6s6re hasz-

naljuk flket, ma'skepp IStjak el ezt a fel-

adatot, mint az irott szoveg. A szoveg sza-

vait el6re meghat^rozott sorrendben latja a

szem, es a szavak altal hordozott informaciot

e sorrendben fogadja be az agy. A k6p resz-

teriiletei ezzel szemben tetszoleges sorrend-

ben n6zhet6ek, es megvalaszthato, hogy ki-

sebb reszletekre vagy nagyobb, osszefuggo

teruletekre osszpontosftsuk figyelmunket. fgy

kepek segltseg^vel olyan informaci6k is kd-

zolhet6ek, amelyek szoveggel csak eltorzit-

va vagy egyaltalan nem.

A szamltogepes grafika az elso, neh^zkes

rendszerek 6ta hatalmas utat tett meg. Uj

hardver- 6s szoftvereszkozoket fejlesztettek

ki, a korszeru grafikus szoftver kiterjedt el-

meleti alapokra t^maszkodik A grafikus

rendszerek a tervez6munka, a termeles-

iranyftas, az oktatas segit6i lettek. A szemelyi

szamit6gepek elterjedesevel a szamltogepes

grafika megielent a h^ztartasokban is.

Newman £s Sproul! konyve alapmu - a te-

rulet nemzetkozileg elismert monografiaja.

Reszletesen bemutatja a szSrrnt6g6pes grafika

hardver- es szoftvereszkozeit, alkalmaz^suk

lehetfiseget, kulbn sulyt fektetve az inter-

aktfv elj^r^sokra.

A konyvet szamos program eg^sziti ki,

melyek a grafikai algoritmusokat mutatjak be

PASCAL nyelven.

Vitray: Atari 800 XL (Hetedhtt Atari) -

Novotrade, 1S1 o. 92 Ft.

A szamitastechmka terjedesevel otthonunk-

ban, irodSkban mind sOrubben talalkozunk

szemelyi szamit6gepekkel. Ennek zavar6

mellekhatasa, hogy a ha'ztartasba vagy a

munkahelyre kerulfi g^pet gyakran csak egy

felhaszn^l6 - vagy rosszabb esetben egy

sem - tudja kezelni, a tobbiek ^hitatat6l ko-

rulveve. E m<sztikus homaly eloszlatasa cel-

jab6l fontosak a szamtta"stechnik^val alap-

fokon foglalkoz6 konyvek, melyek az adott

gSptfpus hasznalatat, illetve a BASIC nyelvet

mutatj^k be nagyvonalakban a nem profesz-

szionalis felhasznaldk sz^mara. Ezt a celt

tuzte ki maga ele - es eddigi koteteiben

sikerrel tel^esitette - a Hetedhet sorozat.

Ritka e^emeny, hogy egy konyvsorozat ci-

mebtfl - ahogy ez a Hetedhet sorozattal

tort^nt ~. a minoseget szavatol6 m^rkan^v

valj^k. Ilyen stflusu, szamitastechnikat nep-

szerusltd konyvek kora'bban nem jelentek

meg a magyar konyvkiad^sban. E kotetek

mindegyike egy-egy sz^mlt6g6ptfpust mutat

be, szbrakoztato fomnaban, egyszeru, szel-

lemes programok segits^geVel.

A Hetedhet Atari clmu mu stilus^ban ok-

tat^si m6dszereben kapcsolodik a sorozat

tobbi tagj^hoz. A - f<5leg gyerekeknek irt,

de laikus feln6ttek altal is nagy haszonnal

forgathato - kotet egyszeru, frappans m6don
frja le a BASIC nyelv alapjait; az adott g6p-

tipustol fuggetlenul BASIC oktat6konyvnek

is alkalmas Oktatasi rendszere atgondolt, az

egyes fejezeteket osszefoglalas, illetve gya-

korlo feladatok egeszitik ki. A szerzo kbvet-

kezetesen megmagyar^zza az idegen ki-

fejez^seket de elkeruli a magyar nyelvu sza-

mitastechnikai konyvek gyakori hib^j^t, az

eroltetett magyarositast. Kulon emlltesre

meltd, hogy a kotethez mell^kelt tablazat-

gyujtemeny k^t peldanyban szerepel: ezek

egyike kiv£ghato, es akar falra fuggesztheto\

hogy mindig szem el6tt legyen.

Bencsikn4 Tak&cs Mfrta: Feladat-

gyOftemtny C 16-os sza~mit6g6phez agi-

tatenos iskol&soknak. - Novotrade,
224. o. 163 Ft.

BencsiknS Tak&cs Marta: Tan&ri se-

gSdkSnyv a C 16-os sz&mit6g6phez
k&sziilt iltatenos iskolai feladatgyu/te-

mSnyhez - Novotrade, 63 o. 62 Ft.

Bencsikne" Takacs Marta munkaja hianyp6tl6

mu - ez az elsC olyan konyv, amely altalanos

iskol^sok szamara k^szult programozasi fel-

adatokat tartalmai, illetve amely az altalanos

iskolai tanaroknak nyujt segfts^get a sza-

mit^stechnika oktatasaban

A konyv megirasara alapos el6k^szit6 munka
ut^n kerult sor. Az Apaczai Csere J^nos

Oktatasi Kozpontban a szerzo diakok-

kal ,.teszteltette" feladatait - es ki-

dolgozta a tanari seg^dkonyvben szerepl6

tanmenet-javaslatokat. A tanari segedkonyv

a szuks^ges ismereteken tul roviden kozli a

foglalkozasokon szerzett tapasztalatokat, ez-

zel didaktikai segits^get adva a tanaroknak.

Sok sz6rakoztat6. jatekos feladatot is ad a

szerzo\ a „Nehany vegyes feladat" cimu

fejezetben. A feladatgyujtemeny - az af-

pontokat is beleszamltva - mintegy harorn-

szaz programozasi feladatot tartalmaz. A fel-

adatok megoldasakent egy-egy kesz. muko-

dfik^pes mintaprogramot mutat be, tobbse-

guket blokks^mSval egyutt.

A konyv drdsktikai fal<£pit6se kiyalti. a fel-

adatok egymAsra epulnofe, illetve vissz:autal-

nak agymasra. A oillemyukez^les gyakoroita-

tasatcil a C gep BASIC nyelv£nek

megtanftasftn kefesztul e!|ut bz adatkezelas

alaojaig. E didaktikai rands^orczetts^g okan

a p^ldatar aianlh^u'j mind - a tanari segdd-

konyvvel kieg^szftvs - az iskolai szamllas-

tei'rhriikai oktatasban vaiA falhflszn^iasra,

mind pedig 6nal16 otthoni tanul^shoz, vala-

mely mas, a C 1 6-ot bemutat6 konyv mellek-

letek^nt.
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R Sz*rke$zt6s4gf
Sinefair ZKOt-gyai kapcsotatos k4rdesam van, 32 K-s Me-
motech memdri&m van hozza KidobozoHam

r van benne 8 tires
fC bety. rtdrd4semr bdvithet&-e ugy, hogy ax firas hetyekraRAM fC kat forrasztok be. {esetfag a vezerto iC-k egyidatG
Gserej&vai) ?
Ha igan

r mityan tlptisjetO tC-ket tehetek be?
A panvt gy&ri szama: MT Q5-Q7
A gy4ri fC-k4$zlet: 7400 2 db

1 7474 t db
74157 2 db
833t-U 1 db
M3732 8 db

Ha nam tudnak vateszt adni. akkor k&ram, bogy a BtT-LET-ban
kozotj4k a tavetemet
Qdvozfattaf

Ketone Laszl6r t033 Bp . PeiyamSr tj r 2.

UtatJanban nem rnarunk hatarozott valaszt adni, de a leirtak
alapjAn valbszmfitag megoldhato a bbvito bovitese A konkret
panelt nem i^mei jiik. A levoloi nzonban kbzzetessziik. hatha
akad vafaki, aki esetleg mar megoldott flyet, vagy legale hbis
hatSrozott valaszt ad.

Kedves SzerkesztosAgi
Szaretn4m, ha aikufdenSk nekem ZX&t-ra azt a sztntetizitor-
programot r ameiyet egy rSgebbt szamban kozoltak, Szarat-
n4m m4g magk4rdezm, bogy ZK81-an 64 K bbvttissef Futtat-
baidk-a a Spectrum f£t4kprogramfai ? Lehat-e ZX 87-hez
joystickot kepnr f Hot tenet Pecsan ZX 31 programokat o$er4t-
ni?

Horvatf* Parent, 7624 P4ts3 Veres Peter u, 22.

A prograrnot elkuldeni nam tudjuk, de kbzleskor reszletesan
leirtuk, hogyan kail belmiJ ZX 81 -en nam futtethatbfc a
Spectrum progremjai Joyatickot kapni bizonySra lehet, ba>
oszmten szbtva meg ilyennal nem tetalkottunk. Prograrnot
szerezni lehet pefdauf mikrokmbokban* iskolakban, baratl
korokben, Nylty£n P^csett is sok ifyen van,

Megdobbanasael otvastam a 29, BET-LET-ben ( 7986. februar)
kozzdtatt C 76-os karektertervazo program tist£/a)t. Mrvet
a C 76 fe/tattebb BASfC-kel dotgozik, mint a C 84. czirt az
efobbtben van n&hany ofyen utasitSs, melyet az utdbbi nam
ismer. igy a C 76 Altai tokentzait utasitasokat m C 64 ,Jafor*
dftfa" a sa/at nya/v4ra &s az aftaia Grteimezett tQkenekgt kufdi
a nyomtatora, Ez4rt/alenik mag pi. a COLOR utas ita$ hefyett
a LIST 4s a CHAR hefyett a SAVE. Magotdhato a nyemtatds
az USER fife haszn&iatavaL Ebben az asetban az utasit&sok
rtem tokanak formS/Aban irednak. a )emetre, hanam aredatt
atakjukban, igy nyomtat4skor sam keriit soraz Stfordhazvkra,
Nyomtatas cM/ara az alehbi parancsok seg/ts4gSvat keif rbg-
zitent iemezre a programokat (C 16-tafJ
OPEN J&2. "NtVM.W"

KerdesfiiUBl megkere&tuk a gyar Vevdszolgilali Gaztri!y*i
Oit a kdvatke*Gkct tudtuk magj a g£p a>a jelenJeg 12 800
Ft, 3 Centrum Aruhazban kaphato. A kozel jtivtiben warhato r

hngy az orsz&g mfia Centrum Aruha^aiban is kaphato lesz.
A g^phe^ jard gapkbnyvon kivui jelenley nam laher mas doku
mentaeiohoz jutni, da terve/ik egy fuzetsorozat megjelente-
td&et a konyvesbohi haltizaton ke resituL Szoftver a ko^eli
jov6ben kaphato lesz kazettan. Ugyanott, mhol a gepel [ehet
megvasarolni. A g£pr6l olvashat majd VaHat6t az jsktifasza-
mftogep paJyazat alkalmaval kdariik anyagban. mfiiusi sxa-
munkban.

Tfszteft Szarkaizf6seg t

HSrom bonap/a bo/dog tuta/donose vagyok egy C 16-os gap-
nek. A probt&m&m a*t bogy a mam&riacimekat - a karaktar 4s
szfnktidok kiv&televel - nam tatelom egy konyvben sam Ke-
ram, ha van iehat6s4gukf fr/4k megr miiyen konyvben tatat
hat$ 4s hot tenet baszatazm
Szab&Zsoft t Bogf&rIeila r Koasa i. u 1$0_

A C ie-nak kutfdlddn is szerenyabb az irodalma, mint a
C €4-nak r vagy m^s. eltai-jadt $zimrt6gdpnek. Az addig meg-
jelant magyar nyefvQ szakkbnyvek is csaknem ki^arb^ag a
BASIC-r6I adnak tdbb-keue&ebb informaciot. Dr Ury Lasztg:
Commodore 16 c, konyy^ben (csaknem mindanhol kaphato)
van perda a TED ragpHzterek hassndlatira is, A TED regiszterek
teljas \e\raan a BIT-LET 19BB. ok^bberi szamaban megtafaJha-
t6. A jjMagazin 1906. fabru^ri szama is kbzdl nelifiny fon-
toaabb e(met, osszehasonJiiva a C 64 tjis VIC 20 megfalera
regjsztareivel. A fontosabb cfmeket kesobb vaJbsztnuJeg
kbzblni fogjuk. addig nehany hawnos dolog 1. A fontosabb
KERN AL. rutinok ugrbt^bldja magegyezik a C 64 hasonlb teru-
leUveJ fFFST-FFFF)
Z. Ugyancaak magagyazik a BASIC ter iilet afejet, vbget. az
egyes vaJtozbteruletak kezdet^t jaizo mtitatdk eJhaiyezkedese
C 64. h t»j> eti a C 16»han ($ 2B % 3A) Mor vat LA^6

Ttsz tett Szarkasztosvg*
Nagyon bruttem. bogy a BIT-LET-ben € 16-ns prograrnok ts
rrtag/efennek, Sajtmk* van egy probt4mam A meg/etent harom
program koziit katt6 nam mOkodtk a gipemen j Az 7385/44,
szamiisn kozblt Gorberajzoto 4s az 1986/9

] szamban kbzbtt
karaktartarvez6, £ k4t- program nagy segtts4get nyujtana a
C tG-os iehat6s4geinek jobb megismer$s$hez Exert k4rn4m,
hogy kSzoi/ek a program ba/yas vAftozatM,
Torzsa J6zsef

a 2$3& Dunahara&ztr Szpndy u. 22.

A fcaraktartervezS hibajevitSsat az 1986 martfUs* szamunk-
ban kozbltuk. A Gorberajzolri futas kbzbon atirja sajat magat,
igy eaak akkor mQkbdik tbkefste&en, ha minden agyas karak-
tar, iqv a betukdzbk is a JiaiyuJson vannak- Morvai t&szid

CMD J

LtST
CLOSE T

A C $4 gyef tbrt4n& nyomtatdshoz a kavatkezo programot
keif hasznAfni:
tO OPEN h8,2 r NEVM.R "

20 OPEN 2.4
30 GET # f P Xt
40 PRtNT *2.X$
50 tFST':)64 THEN 30
60 CLOSE 7: CLOSE 2
A megofdast a DATA BECKER c4g r ,Nagy floppy konyv"
kiadvanyaboi vattem

G4$p4rL4szf6 1025 Bp,, Battar u> fffb.

K6s7onjyk r legkbzelebb haAznaljuk

!

Tisateft BtT-LET f

~~

tgan keveset hatlani a VtDEQTQN gyar nemr4g piacra dobott
TV computer4r6t. A g4p ar&t - 4rtesiii4seim szerint - a kozei-
multban 72 000 Pt-ra csbkkentett&k Szeratn&m megtudni.
hot iabet a g4phaz dokumantActdt. ifiatva szoftvert kepni.
Kfrem ehhez sxfttas zegits4giiket. Ram4iemt a Vafiatti ro vat-
ban is min4t ai&bb szerepatni fog az &J magyar gSp
Stil&gyi BaiizM T125 Bp N6gradi u, 2/b

W4MM1S1KNMIKNI MElLEKLET 1 S II Kit 1

3

Sik&vft stwem&ft) nuMny tQrdh^progrorrtot tie m&gfefefd te/rdsl
ti&kiH tm# tuetoW ^iM''^f sern haszn&tm. Ha vatafa r&nhet'keztk rfyen

\

iBlrassaf. A&ern ktifd/dn egy misot&iot. TovAhha' keresem &is6sQrb*n\
ha;dvMiifiviidss6t foglaikozd Spectrum 48 K {tifcjrfunosak fsmzretsd- !

g£r. vatsmtnt a kov^kvzd proyrannikat - VU-Caic, V-U-3D, Futfl
Screen tdttor/Atscmhter. Easyspuak. Cs&rebe m£s programokat kut-

\

dok, A kovetfezo' proqramakn$k a hasznafatf utas'ra'sa'ra tenne ttuk-\

|

segen): Sp&c Forth.
\

GQnsQMom Edt totJAsternUet t'ordfttf.

Pascal HP4S,

Virr Denes, 6800 Htetmeztiva'serhety. K$pt$r u. 77,

I
M rfy koruh ZX &7 gepiufa/cfonossd/ fetvenn&m a kapcsofatot proa-
ra/Twsere ctiffabtit. A programoknii Ustat kfrak, ifye? m is kiiftfok

Ant at Csaba* t?8f Bp. Bakdnyt Dezso u. 46,

\Kerasem a PRQFt-MON 64. VfC 20 simulator, SPACE SHUTTLEi
es SUPtR HUEY programokat C 64<re> kazetta'n. Csartibe assembler,

[
\basi4dgener^tor, udUty {pi. Logo, Pascal) 4s ^i4kprogramokax\
titdok ktitdeni.

Dembay Giber, 2600 Ken u. &



gepnpe

A szamiiasteehnika els6 tandve a kdz£piskoiakban 1&B3 szaptem-

ber^n egv kisse nehSzfceseri IndulL Szamitdgflpa majus. ota mai

mincten kozepiskofanak volt, de Tankonyvekben. a tanltasi scgftfl

prooramokban, meflokJisra kittocrtt feladBlokban nagv volt a hjany,

Mtrt h^rom av mulva k az iskola&zAmftogepek masodik flpWWTO-

l^nak az induiasaKar mar tcibb, szinte sokiankonyv is van. Szakfftlyti-

iruiok Lintik ha'vonia, kathavoma a szamttastechmkai inform&ciAk

ozonet/sfr lassan a j6 proyramokal .s, Renctonek verseny&k&i,

hardver* 6s s*aftverb<M&*et. Imak Id palySialokat. rf?ndeznek «Smi-

toftdpes (szewKseJjairtkokat is.

A vmsenyek pAlyfizatok, j4l6koV a? uktatas menetebe berilenpk. sOl

m&sekett szamban szuks£gcstak is. A perries vensanges seghi a ta-

nuiat a helves onert^kelesben. Idflnkent o1ynn TetjesStmenv nvu|ta-

sara k£szteti< amlre adctin nem is gondolta. hogy ^pss lenn *- E^v

matamat.ka,. ,11 ft* poirtvoraapy to a flifir **J * «*"JJ'SfhilSSnlSfrtS 1 arean^yh.rdetfskm Naov

l?^a^i^^ii^s#3^sbsemvimtii PS .* ........

ponivers&nvrfc
r ,.h . tn . ftftirat |noav a tanai kaH6 propaganda csinalnasson legyen idG

miwmwmmmwmm
^t^TO SSSttBESSn,. *n*l a kit verseny^L Mindly w-w -i- lflir»k a m^rduttor ,s

mm rtozt vann. szand^0Z6kat. A lulsigosan 5^* n^ elismeres illeti. - A tanar

akkor a csoportnak mmdig leyyen kinev«»« vez&lfija, ,.felelfis « munka^rt, de az esetieges siKeren ib ndyVuu

rtui-jLtrsp n«?e £5 leave hozzaferhclflv^ a rrsunkahoz. a felke52Ul£shez s^ukseges irodalmat. u C7;TtD«nnt

gendC idOt 8 ..farmasitfokra". a hasznslali ilimuUli As a togjka. m-rwt formas leirSs* ra.

erfiszakolni akarmennyire is jobbnak
A m* hagyja az .gy^.ket as a csoportoM

f
^^^-^ozn,^ aka^

b^alikmunka-sis fg»„r^^^l^tr. srnf^HSr/r.x^'-rszakkari ( .^
lahoz HIS A juHlom nagv eiteM wsakkori n Varems5nv esei^n asm |ehetaziskolabanszok4sosmereteketmeghaladc^.

az P^""
nem

SZSi .z sz^mukrH Sokkal drigabb a d.ak ideje. semhogy Bzi me Q f,zetni lehetne. A d,ak maradjon ..nemes. kuzd6. ^adjelku^^

uora/Wfr^ tobbszdroztekadijakat. (Nalunkis ez torrent ezert adotj tobb dtjat a r//^"e
'^^Jt Swn* e« hogy%?yaz3tlnknak 8-10

van Sajnos a pilyAzatok di/azasiban valoszinuleg nem fogunk ludnt valtoztami - azaz nem tuzhet/uk magunk e/e. «o3 k pa'^zsrd

£S:nSSr* o/^z ,>/ nBA(toB - masker <u, kdnn Vure Slkeru!nek
;
S vegul az, mSr most ige.uk. bogy a C 16.nyer6.ei

kapcsolatos jogos bir^latM es okos iavas!ai6t nrommel elfogadjuk. Legkozeiebb eszennt jarunk el.



K0VPtb^?n <7&mttnU " mil"5 20 An j«lenJk m*g, Add iff i«

Kovaes Mihaly szevait megfontotve ugy dontottunk, hogy ezuttal egy valddi jatdkra hivjuk az
oWasokat. Viszonylag ^gysz^rG Faladatok m*u<*l&6\ kdzt ezuttal valdban a szerencse ddnt majd,
vinont loth dijat Igarunk, azaz iger az APISZ. A tavaszi BNV-n a 42-es paviionsoron taJ6lhatj£k
majd meg az APISZ kis uzlete't. Itt aJIftjak fol az urndt, amelybe a lapunkbol kivagott megolddszel-
venyeket kali bedobnL A badobes Jegutolsb Iddpontja 1986. majus28.,15dra. A sorsolasra ott a hely-
5zi nan kerul sor egy draval kesdbb azaz 1980, mfijus 28-an 16 6rakor.
A dijnk: a f&dff tafmtszmtesea agy C T6-a$ mikrvszfmJtdgSp
2. dij : egy doboz floppy disk
3. dij: 1 00Q formtog APfSZutelvSny
4. dij

: 500 forintcs A PISZ-utoJvdn

y

i

UtodJh
|«P#h X ^

*

BE
Misodlk 2. l«p«M

Remeljiik, jatekos kedvG olvasdink nam kimelik majd az umat I Ime a feladatok, amelyek megoidasat
tehat a bakeretezett tablacskakba kell befrni.

Otd/uk meg az altbbl betdsz&mtan Matfmtot:
PAPIR + IR6-SZER +C16=APISZ
ahol a kuldnbdzd betOk kuldnbozd, az azonosak azonos szamjegyet jeldlnek. (Termdszetesen az 1 6s
a 6 pontosan l et ds 6-ot jelent, de valamelyik betQ drtdke is lehet 1 vagy 6.) Mindezeken kfvuJ
tudjuk mdg, hogy : A=A ; 0=0; 6s l< C-= R !

2. Egy 5x5-6s ntgyz&tr&esos tSbltn ketten Jttszanak egy amffbaszerif fMkot a kdvatkezff
szab&tyokkai:
a) Kezdd ds Mdsodik fdlvaltva rakhatjak jeliiket valamelyik meg uresen 6116 ndgyzetbe, de kezdd
mindig csak 1 db jelet, Masodik pedig 2-t tesz. (Lasd a rajzot I)

b) Az nyer r aki hamarabb tud 5 sajAt jelet egymas melld, vagy egymas fold (tehdt Stlds irany nem
sz&mft I) helyezni. Ha a tibia betelt 6s senkinek sines 5 jele egymas mellett vagy felett, akkor a jatek
eredmdnye dontetlen.
Ki nyer? Azaz melyik igaz az aldbbi 3 allftas kdzul) (a megfeleldt vagy megfeleloket kdrjuk
beikszelni).
a) Kezddnek van nyerd stratdgiaja
b) Masodiknak van nyer6 stratdgiaja
c) Egyiknek sines nyerd stratdgiaja, tehat ha a jatekban egyikuk sem hibazik, akkor a jatdk
dontetlen

!

X Egy rAsx&g ember botyvng egy orszaguton 0 100-as kilom6terk6tSi indulva. A kdzelben (20
km 03 fcordn belul) nines semmifeie ie£gaz£s, Emberiink egy dra alatt jut el valamelyik szomszd-
dos klJomdterkfiig, a ott leuJ pmenni. (Szegdny szerencsdtlen fldtas.) Egy 6ra b6biskolis utdn ujra
elinduf, da mdr rig alfetejtette, hogy merrol jott, s lehet, hogy ugyanarra indul el, amerrSI 6rke-
zatt. tahAi visszafela' magy.
Megint megtesz egy dra alatt ogy ktlometeri. majd megint pihen. Emberiink 23 6ra multin a 104-es
kilom^terkoJidz ^rkezik. Tudjuk r6ja ait is, hogy elindulasa 6ta egyszer sem jart a 100-as kilometer-
konef, (A 104 esn^J persze mar jdrhaiott elobb is.)

Ar a kfadSstink. hogy hany kuldnbbzo m6don juthatott el a 23. 6ra>a a 104-es kohoz? Itt tehat
-— ...... ....... csak egy szamot k^riink befrni meg-

I I I M 1 I H I I I l+l I I 1=1 I TTT1 i

NtV:

ClM:

old^skent.
SegHsSg, magyar&zat: Peldaul el-

juthatott emberiink fgy: 100, 101,
102, 103, 104, 105, 104, 106, 104, 105,

j
104,106,104.

1 Pelddnkban a szamok a kilomdter-
I kdveket jelzik. S eszerint ket elju-

|
tasi m6d kuldnbozd, ha az ilymd-

I don fdlfrt szdmok kuldnbozd soro-

j
zatot alkotnak.

I
KeVjiik, hogy a megoldasokat, nevii-

j ket ds cfmuket jdl olvashatdan Irjdk

( be a szelvdnyre I

SjirK.-ulfis^nunknnii f.iTl E T Run:ir t' :

1 ft i" •nrL.'li* ArijyjilfiM [ At'lrt M '. *t*T* 1> raw m\* rr> P'rih-'lu*,-! Ph\
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